
 
    

POLOLETNÍ ZPRÁVA 

Pololetní zpráva 



 

Sberbank CZ, a.s., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 
Zapsána od roku 1996 v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353. 

2 

 

 

 

 

 

 

Obsah: 

 

1. Základní údaje o bance ................................................................................................................................... 3 

2. Informace o činnostech banky ....................................................................................................................... 4 

3. Informace o vztazích se členy dozorčí rady a členy představenstva ....................................................... 5 

4. Informace o hospodaření banky .................................................................................................................... 7 

5. Finanční výsledky za I. pololetí 2014 ............................................................................................................ 8 

6. Kontaktní informace ....................................................................................................................................... 13 

7. Prohlášení Sberbank CZ, a.s. ...................................................................................................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto informace jsou v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a vyhláš-
kou 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:      Sberbank CZ, a.s. 

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

IČ:        25083325 

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:  3.2. 2015 (výmaz prokury)  

Výše základního kapitálu zapsaná v obch. rejstříku:  2 805 990 000,- Kč 

Výše splaceného základního kapitálu:    2 805 990 000,- Kč 

 

Údaje o emitovaných akciích 

561 198  ks   zaknihovaných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč 

 

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

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

Údaje o akcionářích s kvalifikovanou účastí na bance 

Sberbank Europe AG, akciová společnost, se sídlem Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Vídeň, Rakousko, 
je jediným akcionářem Sberbank 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 

Sberbank CZ, a.s. nemá dle zákona povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a nevytváří 
konsolidační celek. Ovládající společností ve vztahu k Sberbank CZ, a.s., je Sberbank of Russia, ve-
řejná akciová společnost (Sberbank Rusko) – se sídlem 19 Vavilova St., 117997 Moskva, Ruská Fe-
derace, registrovaná v Jednotném státním registru právnických osob pod číslem 1027700132195. Výše 
uvedená společnost ovládá Sberbank CZ, a.s. nepřímo prostřednictvím jediného akcionáře, kterým je 
Sberbank Europe AG, akciová společnost, se sídlem Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Vídeň, Rakousko. 

 

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

Sberbank CZ, a.s. neovládá jinou osobu a nemá většinový podíl na jiné právnické nebo fyzické osobě. 
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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 Sberbank 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)-b) a § 1 odst. 3 písm. a)-o) zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, 
ve znění pozdějších předpisů.  
 
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, 

 poskytování záruk, 

 otvírání akreditivů, 

 obstarávání inkasa, 

 poskytování investičních služeb,  

 vydávání hypotečních zástavních listů, 

 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  

 pronájem bezpečnostních schránek 

 činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci Sberbank CZ, a.s 
 
 
 

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

 

DOZORČÍ RADA 

PŘEDSEDA 

Axel Helmut HUMMEL 
Datum nástupu do funkce: 16.12.2014 

Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 22 let, praxe ve vedoucí pozici – 15 let 

Členství v orgánech jiných společností: Sberbank Europe AG, Rakousko, předseda představen-

stva;  Sberbank Slovensko, a.s,, Slovensko, předseda dozorčí rady; Sberbank Slovensko, a.s., Sloven-

sko, předseda Výboru pro audit    
 

MÍSTOPŘEDSEDA 

Igor Nikolajevic STREHL 

Datum nástupu do funkce: 19.5.2014 

Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 22 let, praxe ve vedoucí pozici – 18 let 
Členství v orgánech jiných společností: Sberbank Europe AG, Rakousko, člen představenstva; 

ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY 

Reinhard KAUFMANN 

Datum nástupu do funkce: 14. 6. 2013 

Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 13 let, praxe ve vedoucí pozici – 11 let 

Členství v orgánech jiných společností: Sberbank Slovensko, a.s., Slovensko, místopředseda Výboru 

pro audit; Sberbank BH d.d. a Banja Luka, Bosna a Hercegovina, předseda Výboru pro audit 

 

Irina KREMLEVA 

Datum nástupu do funkce: 28. 3. 2012 

Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 22 let, praxe ve vedoucí pozici – 8 let 

Členství v orgánech jiných společností: United Credit Bureau, Rusko, předsedkyně představenstva; 

Sberbank Rusko, Rusko, místopředsedkyně představenstva; Cetelem Bank LLC, Rusko, členka před-

stavenstva 

 

Ian LLoyd GLOVER 

Datum nástupu do funkce: 18.4.2014 

Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 11 let, praxe ve vedoucí pozici - 11 let 

Není členem orgánů jiných společností. 

 

Birgit ROHRHOFER 

Datum nástupu do funkce: 18.4.2014 

Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 12 let, praxe ve vedoucí pozici - 9 let 

Není členem orgánů jiných společností. 
 

 

 

PŘEDSTAVENSTVO 

PŘEDSEDA 

Vladimír ŠOLC  
Datum nástupu do funkce: 1. 8. 2013  
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 16 let, praxe ve vedoucí pozici - 13 let  
Funkce u Emitenta: Generální ředitel a vedoucí rezortu 005  
Není členem orgánů jiných společností. 
 

ČLENOVÉ 
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Jiří ANTOŠ  
Datum nástupu do funkce: 11. 7. 2013  
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 16 let, praxe ve vedoucí pozici – 16 let  
Funkce u Emitenta: vedoucí rezortu 001  
Není členem orgánů jiných společností. 
 
Miroslav LUKÁČ 
Datum nástupu do funkce: 1. 11. 2014 
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 19 let, praxe ve vedoucí pozici – 14 let 
Funkce u Emitenta: vedoucí rezortu 003  
Není členem orgánů jiných společností. 
 
Martin MURÁNSKY  
Datum nástupu do funkce: 1. 10.2013  
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 19 let, praxe ve vedoucí pozici – 14 let  
Funkce u Emitenta: vedoucí rezortu 002  
Není členem orgánů jiných společností.  
 
Karel SOUKENÍK  
Datum nástupu do funkce: 1. 10.2013  
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 10 let, praxe ve vedoucí pozici – 10 let  
Funkce u Emitenta: vedoucí rezortu 004  
Není členem orgánů jiných společností. 
 
 
.  
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4. Informace o hospodaření banky 

Pololetní hospodářské výsledky Sberbank CZ, a.s. jsou pozitivní a dokládají, že Sberbank CZ, a.s. je 

úspěšnou bankou a pokračuje v nastaveném trendu růstu.  

Ukazatel (v tis. Kč) 30.06.2015 30.06.2014 % 

Bilanční suma 72 347 138 70 886 452 2,06 % 

Vklady klientů 52 820 141 55 336 791 -4,55 % 

Úvěry poskytnuté klientům 52 890 181 54 358 965 -2,70 % 

Úrokové výnosy 1 279 938  1 126 266 13,64 % 

Úrokové náklady -546 047 -322 827 69,15 % 

Výnosy z poplatků a provizí 296 385 225 424 31,48 % 

Náklady na poplatky a provize -85 610 -45 266 89,12 % 

Zisk před zdaněním 81 132   192 736 -57,91 % 

Zisk po zdanění 60 776 152 297 -60,09 % 

 

Bilanční suma Sberbank CZ, a.s. k 30. 6. 2015 meziročně vzrostla o 2,06 % a dosáhla 72 miliard Kč. 

Meziročně poklesly klientské úvěry o 2,7 % na 53 miliard Kč a klientské vklady o 4,55 % na 53 miliard 

Kč. Obdobně poklesl meziročně hospodářský výsledek po zdanění o 60,09 % a činí 60,7 mil. Kč.  

Kapitálová přiměřenost Sberbank CZ, a.s. dosáhla hodnoty 16,58 %. 

V krytí emitovaných hypotečních zástavních listů hypotečními úvěry došlo meziročně k poklesu objemu 

úvěrů sloužících ke krytí o 11 % z objemu 13,844 miliardy v pololetí 2014 na 12,388 miliardy v pololetí 

2015. Závazky z dluhopisů ve výši 4,741 miliardy Kč jsou kryty hypotečními úvěry k 30. 6. 2015 z více 

jak 261 %. Zástavní hodnota nemovitostí zajišťující tyto úvěry je ve výši 25,812 miliardy Kč, což více jak 

pětinásobně pokrývá závazky banky z emitovaných dluhopisů. 

Světová ekonomika pokračovala v roce 2014 v nevyrovnaném vývoji charakterizovaném pomalým růs-
tem v eurozóně, výrazným oživením americké ekonomiky a rychlým růstem v rozvíjejících se zemích. V 
některých rozvíjejících se ekonomikách však došlo ke zpomalení růstu v důsledku nečekaně prudkého 
propadu cen jimi vyvážených energetických komodit nebo zvýšení volatility kapitálových toků. Česká 
ekonomika se v roce 2014 vrátila k hospodářskému růstu. Vedle mírného zrychlení růstu HDP u hlavních 
obchodních partnerů a prorůstověji nastavené fiskální politiky podpořila oživení domácí ekonomiky sla-
bší koruna, která spolu se snížením úrokových sazeb vedla k výraznému uvolnění reálných měnových 
podmínek. 
 
Očekávání Sberbank CZ, a.s. ohledně budoucího vývoje jsou odvozena z očekávaného makroekono-
mického vývoje v České republice. Květnová prognóza ČNB předpokládá v letošním roce růst ekono-
mické aktivity o 2,6 %, který bude podpořen oživením zahraniční i domácí poptávky, celkovým prostře-
dím uvolněných měnových podmínek, nízkými cenami ropy a částečně i zvyšováním vládních investic. 
V roce 2016 poté růst dále zrychlí na 3,2 %, což se odrazí v poklesu obecné míry nezaměstnanosti a 
vyšší příjmové dynamice. Vlivem rychlejšího růstu mezd a platů, které představují hlavní složku dispo-
nibilního důchodu domácností, se zvýší také jejich spotřební výdaje. Relativně robustní hospodářský 
růst povede k oslabování úvěrového rizika soukromého sektoru. K růstu domácí poptávky a oživení 
ekonomické aktivity bude přispívat klesající objem placených úroků spolu s oživováním úvěrové dyna-
miky. 
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5. Finanční výsledky za I. pololetí 2015 

ROZVAHA  

- nekonsolidovaná rozvaha k 31. 12. 2014 a 30. 6. 2015 v tis. Kč. Údaje byly připraveny podle meziná-
rodních účetních standardů (IAS/IFRS). Údaje za období končící 31. 12. 2014 jsou auditované, údaje k 
30. 6. 2015 nejsou auditované. 

 

Rozvaha banky 31.12.2014 30.06.2015 

Aktiva celkem 66 860 654 72 347 138 

Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 7 309 584 12 941 447 

Finanční aktiva k obchodování 414 981 100 099 

    Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou 382 814 68 037 

    Kapitálové nástroje k obchodování 0 0 

    Dluhové cenné papíry k obchodování 32 167 32 062 

    Pohledávky k obchodování 0 0 

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0 0 

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

    Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 0 0 

    Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 0 0 

Realizovatelná finanční aktiva 2 111 385 2 024 669 

    Kapitálové nástroje realizovatelné 0 0 

    Dluhové cenné papíry realizovatelné 2 111 385 2 024 669 

    Pohledávky realizovatelné 0 0 

Úvěry a jiné pohledávky 56 275 468 56 567 583 

    Dluhové cenné papíry neobchodovatelné 60 491 61 927 

    Pohledávky 56 214 977 56 505 656 

Finanční investice držené do splatnosti 0 0 

    Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 0 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 297 015 301 550 

    Pozemky, budovy a zařízení 297 015 301 550 

    Investice do nemovitostí 0 0 

Nehmotný majetek 100 305 101 198 

    Goodwill 0 0 

    Ostatní nehmotný majetek 100 305 101 198 

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

Daňové pohledávky 49 112 76 979 

    Pohledávky ze splatné daně 0 28 197 

    Pohledávky z odložené daně 49 112 48 782 

Ostatní aktiva 302 804 233 613 

Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 0 0 
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Pasiva - Závazky a vlastní kapitál celkem 66 860 654 72 347 138  

Závazky celkem 58 795 691  64 232 105  

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

Finanční deriváty k obchodování  377 850 42 216  

    Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou 377 850 42 216  

    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 0 0  

    Vklady, úvěry a ost. fin. závazky v reálné hod. vykázané do zisku/ztráty 0 0  

    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 57 758 253 62 987 873  

    Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 51 446 218 56 899 155  

       Vklady a ost. fin. závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr. institucím 7 062 652 4 079 014  

       Vklady a ost. fin. záv. v naběhlé hod. vůči jin. osobám než úvěr. inst. 44 383 539 52 817 953  

      Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektorově nečleněné 27 2 188  

    Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 6 033 714 6 088 718  

    Podřízené závazky v naběhlé hodnotě 278 321 0  

Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy 0 0  

Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou 36 095 32 250  

Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0 0  

Rezervy 50 546 42 793  

Daňové závazky 42 458 0  

    Závazky ze splatné daně 42 458 0  

    Závazky z odložené daně 0 0  

Ostatní závazky 530 488 1 126 972  

Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0 0  

Vlastní kapitál celkem 8 064 963 8 115 033  

   Základní kapitál 2 805 990 2 805 990  

   Emisní ážio 4 015 635 4 015 635  

   Další vlastní kapitál 0 0  

   Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly 28 925 18 218  

   Rezervní fondy 131 860 150 996  

   Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období 699 869 1 063 418  

   Vlastní akcie 0 0  

   Zisk (ztráta) za běžné účetní období 382 684 60 776  
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

- nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2015 a 30. 6. 2014 v tis. Kč. Údaje byly připraveny podle 
mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS). Údaje za období končící 30. 6. 2015 a k 30. 6. 2014 
nejsou auditované. 

 

Výkaz zisku a ztráty 30.06.2014 30.06.2015 

Zisk z finanční a provozní činnosti 965 996 941 732 

    Úrokové výnosy 1 126 266 1 279 938 

    Úrokové náklady -322 827 -546 046 

    Výnosy z dividend 0 0 

    Výnosy z poplatků a provizí 225 424 296 381 

    Náklady na poplatky a provize -45 266 -85 610 

    Realizované zisky/ztráty z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z 27 588 -1 052 

    Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování -21 835 36 838 

    Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do zisku/ztráty 0 0 

    Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví 0 3 908 

    Kurzové rozdíly 430 -16 969 

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

    Ostatní provozní výnosy 10 195 11 783 

    Ostatní provozní náklady -33 979 -37 439 

Správní náklady -535 419 -619 890 

    Náklady na zaměstnance -330 315 -383 196 

    Ostatní správní náklady -205 104 -236 694 

Odpisy -51 249 -51 856 

Tvorba rezerv -1 083 27 084 

Ztráty ze znehodnocení -185 509 -216 003 

    Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do zisku/ztráty -185 509 -216 003 

    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 1 65 

Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním 192 736 81 132 

Náklady na daň z příjmů -40 439 -20 356 

Zisk nebo ztráta po zdanění 152 297 60 776 

    Zisk nebo ztráta z pokračující činnosti po zdanění 152 297 60 776 

    Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění 0 0 

 

Ostatní úplný výsledek   

Položky, které se následně nepřesouvají do hosp. výsledku - 87 002 -3 159 

Fond z přecenění zaměstnaneckých požitků 0 -7 548 

Položky, které se mohou přesunout do hosp. výsledku 0 0 

Fond z přecenění realizovatelných cenných papírů 0 0 

Ostatní úplný výsledek -87 002 -10 707 

 

VYSVĚTLUJÍCÍ POZNÁMKY (dle IAS 34) 

Bilanční suma je stabilní, překročila 72 mld. Kč a zaznamenala 2 % meziroční růst. Sberbank CZ, a.s. 
generovala v pololetí čistý zisk 60 mil. Vyšší úrokové náklady banky (+ 69% v porovnání se stejným 
obdobím předchozího roku) byly kompenzovány 13% meziročním nárůstem čistých úrokových výnosů. 
Meziročně vzrostly rovněž čisté výnosy z poplatků a provizí a to o 31,48%. Nižší hospodářský výsle-
dek ovlivnily vyšší správní náklady, do kterých se promítl rozvoj pobočkové sítě.  
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V pololetní zprávě byly použity stejné účetní politiky a metody jako v poslední roční účetní závěrce. 

Pololetní údaje nejsou ověřeny auditorem. 

V prvním pololetí roku 2015 byla splacena emise hypotečních zástavních listů ISIN CZ0002002298.  

Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti řádné valné hromady dne 28. 4. 2015 nebyly 

za rok 2014 vyplaceny žádné dividendy. 

K 30. 6. 2015 měla Sberbank CZ, a.s. pohledávky za spřízněnými stranami. Mezi nejvýznamnější patří 

pohledávky za Sberbank Europe AG v celkové výši 828,4 mil. Kč, pohledávky za Sberbank Rusko v cel-

kové výši 298,1 mil. Kč a pohledávky za Denizbank Turecko ve výši 272,5 mil. Kč. 

Sberbank CZ, a.s. obdržela dne 24. prosince 2004 od Evropské banky pro obnovu a rozvoj podřízený 

dluh ve výši 10 mil. EUR, který byl v souladu se smlouvou o podřízeném dluhu splacen jednorázově ke 

dni splatnosti 9. dubna 2015.   

V první polovině roku 2015 nedošlo k žádným významným změnám v organizační struktuře banky, po-

stupně dochází k vyladění organizačního uspořádání  na základě dosavadních zkušeností. 

Finanční výkazy nebyly významně ovlivněny sezónními ani cyklickými faktory. Mezi datem, ke kterému 

je připravována pololetní zpráva banky a mezi datem jejího vydání nedošlo k žádným následným udá-

lostem, které by měly významný vliv na informace uvedené v těchto vysvětlujících poznámkách. 

 

INFORMACE O PROVOZNÍCH SEGMENTECH  

Sberbank CZ, a.s. vykazuje samostatné informace o následujících třech povinně vykazovaných seg-

mentech. Tyto provozní segmenty představují strategické obchodní útvary Sberbank CZ, a.s., které na-

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

distribuce produktů a poskytování služeb a marketingové strategie. Představenstvo ověřuje interní ma-

nažerské 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 Sberbank CZ, a.s. (náklady centrály, nezařazené náklady a eliminační a 

dorovnávací položky) je vykázán jako součást odsouhlasení rozdílů mezi částkami tak, jak jsou vyká-

zány pro jednotlivě povinně vykazované segmenty a údaji v účetní závěrce.  
Informace o výsledcích každého povinně vykazovaného segmentu jsou uvedeny níže. Výkonnost je 
měřena na základě zisku před zdaněním každého segmentu uvedeného v interních manažerských vý-
kazech ověřovaných představenstvem. 

Informace o provozních segmentech za první pololetí 2015: 

(mil. Kč)  Retailové 

bankovnic-

tví 

 Firemní 

bankovnic-

tví  

Trea-

sury  

Celkem  

Čisté úrokové výnosy  295 412 37 744 

Neúrokové výnosy  81 168 -3 245 

Náklady segmentu -263 -105 -2 -370 

Výsledky segmentu 113 424 31 568 

 Jiné významné nepeněžní položky 
(ztráty ze snížení hodnoty úvěrů) -29 -187 0 -216 

Zisk před zdaněním segmentu  84 239 31 354 
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Aktiva 19 911 33 345 19 091 72 347 

Závazky  30 669 24 814 8 749 64 232 

Kapitálové výdaje  0 0 -3 -3 

Odpisy  -22 -30 0 -52 

 

REÁLNÁ HODNOTA FINANČNÍCH AKTIV A ZÁVAZKŮ 

Informace o oceňování reálnou hodnotou jsou prezentovány podle toho, jaké vstupy byly použity pro 

stanovení reálné hodnoty, a tyto se člení do tří úrovní: 
 

 Úroveň 1 – ceny stejných aktiv nebo závazků kotované na aktivních trzích (neupravené). 

 Úroveň 2 – vstupní údaje, které nespadají do první úrovně, jsou ale objektivně zjistitelné, a 

to buď přímo (tj. ceny), nebo nepřímo (tj. jsou od cen odvozeny). Tato úroveň obsahuje ná-

stroje oceněné: tržní cenou podobného nástroje kotovaného na aktivních trzích, tržní cenou 

stejného anebo podobného nástroje kotovaného na trzích vykazujících nižší míru aktivity, 

anebo jinou oceňovací technikou používající vstupy, které jsou přímo nebo nepřímo pozoro-

vatelné z tržních dat. 

 Úroveň 3 – vstupní údaje, které vycházejí z objektivně nezjistitelných tržních dat a tato data 

mají významný vliv na ocenění nástroje. Tato úroveň obsahuje nástroje oceněné na základě 

cen podobných nástrojů, u kterých jsou pro ocenění nástroje Banky nutná učinit  objektivně 

nezjistitelné předpoklady a úpravy, aby mohlo ke srovnání nástrojů dojít. 

 

Banka má nastavený kontrolní mechanizmus pro kontrolu oceňovacích technik ocenění aktiv a závazků 

reálnou hodnotou. Jedná se zejména o verifikaci na trhu zjistitelných ocenění, přehodnocení oceňova-

cích modelů, proces revize a schvalování změn a nových oceňovacích modelů, čtvrtletní zpětné testo-

vání a kalibrace modelů proti zjistitelným transakcím na trhu, analýza a prošetření neobvyklých denních 

výkyvů, revize významných nezjistitelných vstupů a úprav oceněné pro nástroje zařazené do úrovně 3. 
 

Tabulka hierarchie reálných hodnot aktiv a závazků vykazovaných v reálné hodnotě v rozvaze. 

K 30. červnu 2014 (mil. Kč) Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Celkem 

Finanční aktiva  

Derivátové finanční nástroje 0 364 0 364 

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti 
účtům nákladů nebo výnosů 32 0 0 32 

Investiční cenné papíry:  

– realizovatelné 2 997 0 0 2 997 

Finanční závazky   

Derivátové finanční nástroje 0 386 0 386 

 

K 30. červnu 2015 (mil. Kč) Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Celkem 

Finanční aktiva  

Derivátové finanční nástroje 0 68 0 68 

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti 
účtům nákladů nebo výnosů 32 0 0 32 

Investiční cenné papíry:  

– realizovatelné 2025 0 0 2025 

Finanční závazky   

Derivátové finanční nástroje 0 74 0 74 

 
V prvním pololetí roku 2015 nedošlo k převodu finančních aktiv a závazků vykazovaných v reálné hod-
notě mezi úrovněmi 1 a 2. 
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6. Kontaktní informace 

 

Kontaktní informace:  

Statutární sídlo 

Sberbank 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@sberbankcz.cz  

Internet http://www.sberbankcz.cz  

Sberbank 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.  V elektronické podobě 
jsou také na internetových stránkách www.sberbankcz.cz. 

 

7. Prohlášení Sberbank CZ, a.s. 

Sberbank 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 hospodaření banky. 
 
V Praze dne 18. srpna 2015 
 
Sberbank CZ, a.s. 
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