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Obchodní firma Sberbank CZ, a.s.

Identifikační číslo 25083325

Daňové identifikační číslo CZ25083325

Sídlo U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká republika

Právní forma akciová společnost

Registrace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353

Den zápisu 31. října 1996

Předmět podnikání Bankovní obchody a finanční služby všeho druhu dle § 1 odst. 1 písm. a), b) a § 1 odst. 3  

písm. a)–n), p) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, které jsou uvedeny  

v povolení působit jako banka vydaném dle shora uvedeného zákona.

Kód banky 6800

BIC/SWIFT VBOECZ2XXXX

Identifikátor datové schránky f94gyc6

LEI 31570010000000029583

Telefon +420 800 133 444

Fax +420 221 969 951

E-mail mail@sberbankcz.cz

Internetová adresa www.sberbank.cz

Orgán bankovního dohledu Česká národní banka

Právní řád Česká republika
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Vážení klienti, obchodní partneři a akcionáři,

Sberbank CZ se v prvním pololetí 2019 podařilo dosáhnout nej-

lepšího hospodářského výsledku v celé její dosavadní historii v České 

republice. Je to výsledek úspěšné transformace banky, kterou jsme 

zahájili na konci roku 2018, a která poběží ještě dalších 12 měsíců. 

V této pololetní zprávě naleznete detaily o všech výsledkách a finanč-

ních ukazatelích, a já bych rád nyní krátce shrnul ta nejdůležitější 

fakta. 

Za prvních šest měsíců roku Sberbank CZ dosáhla zisku po zda-

nění ve výši 274 mil. Kč, což je o 36 % více než za stejné období před-

chozího roku. Pozitivně byl zisk ovlivněn především růstem úrokových 

výnosů, vyšším čistým ziskem z finančních nástrojů a též úsporou 

správních nákladů. V prvním pololetí se nám též podařilo spustit 

klíčové projekty, a ačkoliv jejich výhody využijí naši klienti až v druhé 

polovině roku, je to pro banku velký mezník. Jedná se o projekty nové 

karetní platformy, nového internetového a mobilního bankovnictví 

a nového systému pro schvalování a správu úvěrů.

Po výnosové stránce se bance dařilo opět lépe než minulý rok. 

Úrokové výnosy vzrostly o 12 % a dosáhly 1,1 mld. Kč. Čisté výnosy 

z finančních operací se meziročně zvýšily o 9 % na celkových 1,2 mld. Kč 

a čistý zisk z finančních nástrojů se za první pololetí zvýšil o 38 % na 

98 mil. Kč.

V segmentu fyzických osob, tj. občanů a drobných podnikatelů, 

banka dosáhla kvalitních výsledků v prodeji klíčových úvěrových pro-

duktů. Přispěly k tomu produktové kampaně s novými benefity, kdy 

všichni klienti, kteří své spotřebitelské úvěry řádně splácejí, získají 

bonusovou sazbu. Oblast korporátních klientů byla ve srovnání 

s první polovinou roku 2018 úspěšnější zejména z pohledu provozních 

výnosů. 

V segmentu malých a středních firem rostly především úrokové 

výnosy z depozit. Příznivý vliv měl též vstup banky do nových oblastí 

financování (např. fintech nebo e-commerce) a významné úvěrové 

obchody, které banka realizovala. Sberbank dále upevňovala pozici 

preferované banky pro financování zemědělství a českého exportu 

do Ruské federace a zemí SNS. 

Bilanční suma Sberbank CZ, a.s., ke konci prvního pololetí do-

sáhla výše 79,2 mld. Kč. Celkový objem úvěrů poskytnutých klientům 

dosáhl na konci prvního pololetí 2019 výše 62,6 mld. Kč. Klientské 

vklady vzrostly na částku 66,1 mld. Kč. 

Správní náklady se meziročně snížily o 7 % na konečných 

720 mil. Kč., a to i přesto, že jsme meziročně více investovali do vývo-

je a IT. Plně se tak již letos začínají projevovat efekty transformace 

banky. Náklady na úvěrové ztráty z finančních aktiv dosáhly stejné 

úrovně jako v prvním pololetí roku 2018. Jejich nízký objem odráží 

dobrou kvalitu úvěrového portfolia, úspěšné řešení nesplácených 

úvěrů a v neposlední řadě i příznivou makroekonomickou situaci. 

Podíl nesplácených úvěrů na celkovém portfoliu se za první pololetí 

roku 2019 snížil z hodnoty 2,6 % k 31. prosinci 2018 na 2,5 % v červnu 

2019. 

Za dosažené výsledky děkuji jak našim klientům, tak obchodním 

partnerům. Tím, že využívají našich produktů a služeb nám umož-

ňují se dál rozvíjet a zlepšovat. Rád bych také poděkoval všem našim 

zaměstnancům za veliké úsilí, které vynaložili v prvních šesti měsících 

letošního roku na dosažení těchto mimořádných hospodářských 

výsledků. 

Edin Karabeg

předseda představenstva
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Přehled nejdůležitějších ukazatelů odpovídá struktuře nejdůležitějších ukazatelů prezentovaných ve Výroční zprávě Sberbank CZ, a.s., 

k 31. 12. 2018. 

v mil. Kč 30. 6. 2019 31. 12. 2018 30. 6. 2018

Bilanční suma 79 162 79 755 80 416

Kapitálová přiměřenost 16,29 % 16,18 % 15,66 %

Závazky ke klientům vč. emitovaných cenných papírů 67 140 67 101 67 850

Pohledávky za klienty 62 636 62 902 61 162

Zisk z finančních operací před tvorbou rezerv a opravných položek 1 249 2 398 1 112

Správní náklady 720 1 577 773

Zisk z běžné činnosti před zdaněním 343 478 250

Zisk z běžné činnosti po zdanění 274 377 201

Počet klientů 113 656 117 056 116 517

Počet zaměstnanců* 764 840 916

Počet prodejních míst 25 25 28

Podíl nesplácených úvěrů (NPL) 2,52 % 2,63 % 3,00 %

* evidenční stav zaměstnanců k uvedenému datu
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Sberbank Europe AG se sídlem ve Vídni je bankovní skupinou, jejímž 

100% vlastníkem je Sberbank of Russia, která je největší ruskou bankou. 

Společnost Sberbank Europe AG je jediným akcionářem společ-

nosti Sberbank CZ, a.s., a jako mateřská společnost působí na osmi 

evropských trzích: Rakousko, Německo, Bosna a Hercegovina (Sara-

jevo a Banja Luka), Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko 

a Srbsko1. 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SKUPINY

platné k 30. 6. 2019
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Společnost Sberbank CZ, a.s., je akciovou společností založenou 

dle českého práva, která působí na českém trhu jako samostatná 

banka ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. Jako banka posky-

tuje finanční služby v souladu s jejím předmětem podnikání a ban-

kovní licencí.

Společnost Sberbank Europe AG je přímo ovládající osobou spo-

lečnosti Sberbank CZ, a.s., a společnost Sberbank of Russia je nepří-

mo ovládající osobou společnosti Sberbank CZ, a.s., kterou ovládá 

prostřednictvím společnosti Sberbank Europe AG.

Ovládání ve Sberbank CZ, a.s., je vykonáváno zejména prostřed-

nictvím rozhodování jediného akcionáře při výkonu působnosti valné 

hromady (např. změnou stanov společnosti) a dále prostřednictvím 

členů v orgánech Sberbank CZ, a.s., tj. dozorčí radě a výboru pro 

audit (např. dozorčí rada jmenuje a odvolává členy představenstva 

Sberbank CZ, a.s.).

Sberbank CZ, a.s., není závislá na žádné jiné společnosti ve skupině.

Sberbank CZ Pololetní zpráva 2019

1 https://www.sberbank.at/sberbank-europe-ag/about-us

5. Skupina Sberbank Europe



Edin KARABEG 
Chief Executive Officer

Členem představenstva od: 26. 3. 2018

Předsedou představenstva od: 26. 3. 2018

Bankovní praxe: 16 let

Praxe ve vedoucí pozici: 12 let

Edin Karabeg se narodil dne 18. 1. 1972 v Bludenz 
v Rakousku. Vystudoval bakalářský program 
Ekonomika a management na Webster Uni-
versity, získal titul MBA v oblasti ekonomiky na 
IMADEC University – School of Business a dále 
také na University Sarajevo – School of Econo-
mics and Business Sarajevo. V letech 2000–2003 
působil jako HR Manager na rakouském Mini-
sterstvu zahraničních věcí. V letech 2003–2005 
pracoval na pozici Risk Manager v Bank Austria. 
Od roku 2006 do 2009 působil v Unicredit Bank 
Austria AG ve Vídni na pozici Equity Analyst 
a následně na pozici Business Management 
Markets. V letech 2009–2010 vykonával funkci 
CEO a CRO v Capital Bank Macedonia. Od roku 
2010 do 2012 pracoval jako výkonný ředitel 
v Hypo-Alpe-Adria International AG. Od roku 
2012 působí ve skupině Sberbank Europe Group. 
V letech 2012–2017 vykonával funkci CEO v Bos-
ně a Hercegovině a od března 2018 působí jako 
CEO ve Sberbank CZ, a.s.

Není členem orgánů jiných společností.

6.1. Představenstvo

6. Orgány společnosti
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Jindřich HORNÍČEK
Chief Risk Officer

Členem představenstva od: 1. 2. 2016

Bankovní praxe: 17 let

Praxe ve vedoucí pozici: 12 let

Jindřich Horníček se narodil dne 18. 8. 1977 v Brně, 
kde vystudoval ekonomii na Masarykově uni-
verzitě. V letech 2000–2001 pracoval ve společ-
nosti Kasolvenzia Morava s.r.o., kde se zabýval 
správou problematických pohledávek. Od roku 
2002 působí ve Sberbank CZ, a.s. (dříve Volks-
bank CZ, a.s.), kde působil na různých pozicích. 
Od 2001–2002 byl Relationship Managerem pro 
obchodní útvar. V letech 2002–2007 zastával 
pozici Risk Managera. V letech 2007–2009 byl 
vedoucím SME Credit Risk oddělení. V letech 
2009–2010 působil jako vedoucí SME a Retail 
Credit Risk oddělení. V letech 2010–2012 byl 
vedoucím Credit Risk Divize a od roku 2012 do 
února 2016 vedoucím Underwriting Divize. 
V únoru 2016 se stal členem představenstva 
Sberbank CZ, a.s., odpovědným za oblast říze-
ní rizik.

Je členem dozorčí rady Nadačního fondu Sber-
bank CZ, není členem orgánů jiných společností.

Dušan BARAN
Chief Financial Officer

Členem představenstva od: 1. 9. 2017

Místopředsedou představenstva od: 22. 5. 

2018

Bankovní praxe: 23 let

Praxe ve vedoucí pozici: 17 let

Dušan Baran se narodil dne 6. 4. 1965 v Sušicích. 
Vystudoval Matematicko – fyzikální fakultu na 
Univerzitě Karlově v Praze, School of Banking 
v Coloradu a další vzdělávací programy v Ame-
rice. Od 1993 do 2013 působil v České spořitel-
ně, a.s., na různých pozicích. V letech 1998–1999 
byl členem představenstva, 1999–2000 předse-
dou představenstva a 2000–2013 místopřed-
sedou představenstva v České spořitelně, a.s. 
Od 2014 do srpna 2017 se zabýval expertním 
poradenstvím pro management, vlastníky fi-
nančních institucí a firem v oblasti finančních 
služeb. Od 1. 9. 2017 je členem představenstva 
Sberbank CZ, a.s., odpovědným za oblast finan-
cí a od 22. 5. 2018 zastává funkci místopředsedy 
v představenstvu Sberbank CZ, a.s.

Je členem dozorčí rady Nadačního fondu Sber-
bank CZ, není členem orgánů jiných společností.

Sberbank CZ Pololetní zpráva 2019

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA
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Daniel KRUMPOLC
Chief Corporate Officer

Členem představenstva od: 13. 6. 2018

Bankovní praxe: 19 let

Praxe ve vedoucí pozici: 11 let

Daniel Krumpolc se narodil dne 11. 7. 1970 v Praze 
a ve stejném městě vystudoval magisterský pro-
gram na univerzitě VŠE. Od roku 2000 do 2018 
působil v Citigroup – Citi Commercial Bank 
(CCB) – Citibank Prague na různých pracovních 
pozicích, jako Senior Relationship Manager, 
Head of Middle Market Department, SME Sa-
les Head a od roku 2012 na vedoucí pozici CCB 
Head. Od června 2018 vykonává funkci člena 
představenstva Sberbank CZ, a.s., odpovědného 
za oblast korporátního bankovnictví.

Není členem orgánů jiných společností.

András KALISZKY
Chief Operations Officer

Členem představenstva od: 13. 6. 2018

Bankovní praxe: 15 let

Praxe ve vedoucí pozici: 13 let

András Kaliszky se narodil dne 17. 1. 1968 v Bu-
dapešti a vystudoval Technical University od 
Budapest v Maďarsku. V letech 2004–2006 pra-
coval v HVB Bank Hungary na pracovní pozici 
Program Manager. Od roku 2006 do roku 2014 
pracoval v UniCredit Bank Hungary postupně 
na více pozicích, a to dva roky na pozici Head 
of Organisation, a následně od roku 2008 na 
pozici COO jako člen představenstva. V letech 
2014–2018 působil jako COO v Raiffeisen Bank 
Hungary. Od června 2018 vykonává funkci člena 
představenstva Sberbank CZ, a.s. odpovědného 
za oblast operations.

Není členem orgánů jiných společností.

Sberbank CZ Pololetní zpráva 2019



Výbor pro řízení aktiv a pasiv

Členy výboru s hlasujícím právem jsou níže 

uvedení členové představenstva Sberbank 

CZ, a.s., vedoucí OU 026 ALM/Treasury a ve-

doucí OU 070 Integrated Risk Management

Edin KARABEG
Chief Executive Officer

Dušan BARAN
Chief Financial Officer

Jindřich HORNÍČEK 
Chief Risk Officer

Daniel KRUMPOLC
Chief Corporate Officer

Pavel SÜSSER
Vedoucí OU 026 ALM/Treasury

Tomáš HANZLÍK
Vedoucí OU 070 Integrated Risk 

Management

Úvěrový výbor

Členy výboru s hlasujícím právem jsou všich-

ni členové představenstva Sberbank CZ, a.s. 

a vedoucí OU 368 Corporate Underwriting. 

Edin KARABEG
Chief Executive Officer

Dušan BARAN
Chief Financial Officer

Jindřich HORNÍČEK 

Chief Risk Officer

Daniel KRUMPOLC
Chief Corporate Officer

András KALISZKY
Chief Operation Officer

Jan PACÁK
Vedoucí OU 368 Corporate 

Underwriting

Výbor pro řízení pohledávek 
v selhání (DAC)
Členy výboru s hlasujícím právem jsou všich-

ni členové představenstva Sberbank CZ, a.s., 

vedoucí OU 037 Workout & Restructuring 

a vedoucí OU 073 Credit Risk.

Edin KARABEG
Chief Executive Officer

Dušan BARAN
Chief Financial Officer

Jindřich HORNÍČEK 
Chief Risk Officer

Daniel KRUMPOLC
Chief Corporate Officer

András KALISZKY
Chief Operation Officer

Jiřina MEVALDOVÁ
Vedoucí OU 037 Workout & 

Restructuring

Martin VAKOČ
Vedoucí OU 073 Credit Risk

VÝBORY ZŘÍZENÉ PŘEDSTAVENSTVEM
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6.1. Představenstvo



Výbor pro řízení rizik

Členy výboru s hlasujícím právem jsou všich-

ni členové představenstva Sberbank CZ, a.s., 

vedoucí OU 070 Integrated Risk Manage-

ment a vedoucí OU 073 Credit Risk.

Edin KARABEG
Chief Executive Officer

Dušan BARAN
Chief Financial Officer

Jindřich HORNÍČEK 

Chief Risk Officer

Daniel KRUMPOLC
Chief Corporate Officer

András KALISZKY
Chief Operation Officer

Tomáš HANZLÍK
Vedoucí OU 070 Integrated Risk 

Management

Martin VAKOČ
Vedoucí OU 073 Credit Risk

Operating Committee

Členy výboru s hlasujícím právem jsou všich-

ni členové představenstva Sberbank CZ, a.s.

Edin KARABEG
Chief Executive Officer

Dušan BARAN
Chief Financial Officer

Jindřich HORNÍČEK 

Chief Risk Officer

Daniel KRUMPOLC
Chief Corporate Officer

András KALISZKY
Chief Operation Officer
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6.2. Dozorčí rada
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Arndt RÖCHLING  

Člen dozorčí rady od: 2. 11. 2016

Bankovní zkušenosti: 16 let

Zkušenosti s řízením: 12 let

Arndt Röchling se narodil ve Spolkové republice 
Německo 20. 10. 1967. Vystudoval univerzitu 
v Pasově, obor podnikový management se 
zaměřením na bankovnictví a finance. Na uni-
verzitě ve Frankfurtu nad Odrou vypracoval 
a obhájil svou dizertační práci. V letech 2003–
2007 působil na různých pozicích v Raiffeisen 
Zentralbank Austria AG. V letech 2007–2009 byl 
ředitelem odboru finanční kontroly v Raiffeisen-
bank Russia. V letech 2009–2015 byl členem 
představenstva a finanční ředitel Raiffeisenbank 
Russia. V letech 2015–2016 byl členem předsta-
venstva Deutsche Bank v Ruské federaci a od 
roku 2016 je členem představenstva a finanční 
ředitel Sberbank Europe AG ve Vídni.

Členství v orgánech jiných společností:
Je členem představenstva Sberbank Europe AG 
ve Vídni, předsedou výboru pro audit Sberbank 
Srbija a.d. Bělehrad v Srbské republice, předse-
dou dozorčí rady Sberbank Srbija a.d. Bělehrad 
v Srbské republice, předsedou dozorčí rady 
Sberbank a.d. Sarajevo v Bosně a Hercegovině 
a předsedou dozorčí rady Sberbank a.d. Banja 
Luka v Bosně a Hercegovině.

Reinhard KAUFMANN 

Členem dozorčí rady od 14. 6. 2013 do 30. 6. 

2019

Bankovní praxe: 16 let

Praxe ve vedoucí pozici: 14 let

Reinhard Kaufmann se narodil dne 22. 5. 197 1 
v Rakousku. Vystudoval Technickou univerzitu 
ve Vídni a Vídeňskou univerzitu. V letech 1997–
2000 působil jako vedoucí oddělení Cost Con-
trolling v Raiffeisenlandesbank Niederösterre-
ich-Wien AG. V letech 2005–2012 působil jako 
vedoucí oddělení Controlling ve Volksbank In-
ternational AG. V letech 2012–2015 pracoval 
jako vedoucí oddělení Group Controlling ve 
Sberbank Europe AG. Od 2015 nastoupil na po-
zici vedoucího oddělení Accounting/Reporting/
Tax ve Sberbank Europe AG. Výkon funkce pana 
Reinharda Kaufmanna v dozorčí radě Sberbank 
CZ, a.s., byl opětovně prodloužen od 14. 6. 2017.

Členství v orgánech jiných společností:
Je předsedou výboru pro audit ve Sberbank 
BH d.d. Sarajevo v Bosně a Hercegovině a vý-
konným ředitelem v ALB EDV GmbH.

Sonja SARKÖZI 

Členka dozorčí rady od: 14. 1. 2019

Bankovní zkušenosti: 32 let

Zkušenosti s řízením: 18 let

Sonja Sarközi se narodila v Rakouské republice 
13. 7. 1967. Vystudovala High School for Business 
Studies ve Vídni. V letech 1987–2001 působila na 
různých seniorních a manažerských pozicích 
v  AWAG P.S.K. a easybank AG. V letech 2001–
2009 byla členkou představenstva společnosti 
easybank AG. V období od 2003 do 2016 byla 
členkou dozorčí rady Austrian banking sector 
a mezi roky 2004–2007 členkou dozorčí rady 
BAWAG Bank CZ. V letech 2009–2016 byla 
předsedkyní představenstva společnosti easy-
bank AG a v roce 2016 zastávala pozici Chief 
Innovation Officer (CIO) ve společnosti BAWAG 
P.S.K. Group. Od roku 2017 je členkou předsta-
venstva Sberbank Europe AG ve Vídni a od 1. 8. 
2018 je generální ředitelkou.

Členství v orgánech jiných společností:
Je členkou představenstva a generální ředitel-
kou Sberbank Europe AG ve Vídni, předsedkyní 
dozorčí rady Sberbank bank d.d. Slovinsko, 
místopředsedkyní výboru pro rizika Sberbank 
bank d.d. Slovinsko a členkou dozorčí rady spo-
lečnosti Sberbank CZ, a.s., místopředsedkyní 
dozorčí rady Sberbank Magyarország Zrt. 
a členkou výboru pro audit a compliance Sber-
bank Magyarország Zrt.

MÍSTOPŘEDSEDA DOZORČÍ RADY ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY
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Stefan Karl ZAPOTOCKY 

Členem dozorčí rady od 13. 10. 2017 do 30. 6. 

2019

Bankovní praxe: 42 let

Praxe ve vedoucí pozici: 33 let

Stefan Karl Zapotocky se narodil dne 3. 12. 1952 
v Rakousku. Vystudoval Technickou univerzitu 
ve Vídni. V letech 1976–1988 působil v ERSTE 
Bank AG. V letech 1988–1991 byl vicepreziden-
tem oddělení zabývajícího se vydáním nových 
emisí a mezinárodním kapitálovým trhem. V le-
tech 1991–2000 vykonával funkci generálního 
ředitele a vedoucího divize cenných papírů a ka-
pitálového trhu ve společnosti Bank Austria AG. 
V letech 2000–2006 působil jako CEO ve spo-
lečnosti Wiener Börse AG. Od roku 2000 do 
2016 byl členem představenstva společnosti 
BAST Unternehmensbeteiligungs AG/LPC Ca-
pital Partners. Od prosince 2017 působí jako 
člen představenstva ve společnosti Sberbank 
Europe AG.

Členství v orgánech jiných společností:
Je členem představenstva Sberbank Europe AG 
ve Vídni, předsedou dozorčí rady ve Sberbank 
d.d. ve Slovinsku, předsedou dozorčí rady ve 
Sberbank d.d. v Chorvatsku a členem dozorčí 
rady ve společnosti RPR Privatstiftung v Ra-
kousku.

Dirk Adolf HINZE 

Členem dozorčí rady od 1. 11. 2018

Bankovní praxe: 22 let

Praxe ve vedoucí pozici: 28 let

Dirk Hinze se narodil dne 11. 7. 1951 ve Wupper-
talu, Spolková republika Německo. Vystudoval 
univerzitu ve Wuppertalu. V letech 1982–1997 
působil v Citibank ve Spolkové republice Ně-
mecko a v New Yorku jako Management and 
Sales Trainer, vedoucí oddělení Training Centre, 
vedoucí oddělení Management Training, Trai-
ning Director, Sales Director a Area Director. 
Od roku 1998 do roku 2002 zastával v Česko-
slovenské obchodní bance, a. s., post vrchního 
ředitele odpovědného za oblast retailových 
klientů a malých a středních podniků. V letech 
2002–2004 byl členem výkonného výboru Čes-
koslovenské obchodné banky, a. s., v Bratislavě. 
V období let 2004–2007 působil v německé po-
bočce GE Money Bank jako ředitel retailového 
bankovnictví a člen představenstva. V letech 
2007–2011 byl členem představenstva Raiffei-
senbank Russia. Od roku 2012 působí jako ne-
závislý konzultant.

Členství v orgánech jiných společností:
Není členem orgánů jiných společností.

Petr PODANÝ  

Členem dozorčí rady od 14. 1. 2019

Bankovní praxe: 9 let

Praxe ve vedoucí pozici: 9 let

Petr Podaný se narodil dne 14. 11. 1981 v Česko-
slovensku. Vystudoval Fakultu aplikovaných věd 
v Plzni, obor Kybernetika se zaměřením na in-
formační a řídicí systémy. V roce 2012 dokončil 
studium manažerského programu „Master of 
Business Administration“ se zaměřením na 
řízení lidských zdrojů. V letech 2006–2008 
pracoval jako konzultant pro oblast IT. V letech 
2008–2012 působil v Komerční bance, kde pra-
coval na různých pozicích. V letech 2012–2014 
zastával roli Senior Manažera v technologické 
a konzultační společnosti. Od roku 2014 je zod-
povědný za oblast Data & Analytics ve Sber-
bank CZ.

Členství v orgánech jiných společností: 
Není členem orgánů jiných společností.



6.3. Výbor pro audit
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Arndt RÖCHLING  

Členem výboru pro audit od: 1. 7. 2016

Předsedou výboru pro audit od: 4. 7. 2016

Bankovní praxe: 16 let

Praxe ve vedoucí pozici: 12 let

Arndt Röchling se narodil dne 20. 10. 1967 ve 
Spolkové republice Německo. Vystudoval uni-
verzitu v Pasově, obor správa podniků se za-
měřením na bankovnictví, finance, organizaci 
a lidské zdroje. Na Univerzitě ve Frankfurtu nad 
Odrou vypracoval a obhájil dizertační práci. 
V letech 2003–2007 působil v Raiffeisen Zent-
ralbank Austria AG, kde pracoval na různých 
pozicích. V letech 2007–2009 byl vedoucím od-
dělení Financial Controlling v Raiffeisenbank 
Russia. V letech 2009–2015 byl členem předsta-
venstva Raiffeisenbank Russia odpovědným za 
oblast CFO. V letech 2015–2016 byl členem před-
stavenstva v Deutsche Bank v Rusku a od roku 
2016 je členem představenstva Sberbank Eu-
rope AG ve Vídni odpovědným za oblast CFO.

Členství v orgánech jiných společností:
Je členem představenstva Sberbank Europe AG 
ve Vídni, předsedou výboru pro audit ve Sber-
bank Srbija a.d. Beograd v Srbsku, předsedou 
dozorčí rady ve Sberbank Srbija a.d. Beograd 
v Srbsku a předsedou dozorčí rady ve Sberbank 
a.d. Banja Luka v Bosně a Hercegovině.

PŘEDSEDA VÝBORU PRO AUDIT

Branko SUŠIĆ   

Členem dozorčí rady od 14. 1. 2019

Bankovní praxe: 23 let

Praxe ve vedoucí pozici: 16 let

Branko Sušić se narodil dne 13. 5. 1971 v České 
republice. Vystudoval Vysokou školu ekono-
mickou v Praze, obor ekonomika zahraničního 
obchodu. V letech 1996 až 1998 působil v Raiffei-
senbank Praha, a to v oddělení Treasury. V le-
tech 1998 až 2006 pracoval v Deutsche Bank 
Praha, a to v divizi Global Markets, kterou poz-
ději vedl v pozici vedoucího prodeje pro ČR a SR. 
V letech 2006–2012 pracoval v Credit Agricole 
CIB pro českou a slovenskou pobočku ve funkci 
vedoucího oddělení Fixed Income Markets. 
V období 2012–2014 pracoval v pražské pobočce 
Commerzbank AG jako vedoucí oddělení Cor-
porates & Markets s odpovědností za Českou 
a Slovenskou republiku. Od srpna 2014 působí 
ve Sberbank CZ, aktuálně ve funkci vedoucí 
útvaru Corporate & Investment Banking.

Členství v orgánech jiných společností: 
Není členem orgánů jiných společností. 

Dozorčí rada Sberbank CZ, a.s. nezřídila žád-

né výbory.

V průběhu prvního pololetí roku 2019 své 

členství v dozorčí radě ukončila:

Anna CHALOVA 

Datum narození: 23. srpna 1980

Členem dozorčí rady od 14. 1. 2019 do 31. 3. 2019

6.2. Dozorčí rada

ČLEN DOZORČÍ RADY
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Sberbank Europe AG

Registrační číslo: FN 161285i

Společnost Sberbank Europe AG je jediným 

akcionářem společnosti Sberbank CZ, a.s.

Sídlí ve Vídni na adrese:

1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3, 

Rakouská republika.

6.4. Jediný akcionář

Dirk Adolf HINZE 

Členem výboru pro audit od: 30. 11. 2018

Bankovní praxe: 22 let

Praxe ve vedoucí pozici: 28 let

Dirk Adolf Hinze se narodil dne 11. 7. 1951 ve 
Wuppertalu, Spolková republika Německo. 
Vystudoval univerzitu ve Wuppertalu. V letech 
1982–1997 působil v Citibank ve Spolkové repub-
lice Německo a v New Yorku jako Management 
and Sales Trainer, vedoucí oddělení Training 
Centre, vedoucí oddělení Management Trai-
ning, Training Director, Sales Director a Area 
Director. Od roku 1998 do roku 2002 zastával 
v Československé obchodní bance, a. s., post 
vrchního ředitele odpovědného za oblast retai-
lových klientů a malých a středních podniků. 
V letech 2002–2004 byl členem výkonného 
výboru Československé obchodné banky, a. s., 
v Bratislavě. V období let 2004–2007 působil 
v německé pobočce GE Money Bank jako ředitel 
retailového bankovnictví a člen představen-
stva. V letech 2007–2011 byl členem předsta-
venstva Raiffeisenbank Russia. Od roku 2012 
působí jako nezávislý konzultant.

Není členem orgánů jiných společností.

Reinhard KAUFMANN 

Členem výboru pro audit od: 18. 4. 2014 do 

30. 6. 2019

Místopředsedou výboru pro audit od: 1. 8. 2017 

do 30. 6. 2019

Bankovní praxe: 16 let

Praxe ve vedoucí pozici: 14 let

Reinhard Kaufmann se narodil dne 22. 5. 197 1 
v Rakousku. Vystudoval Technickou univerzitu 
ve Vídni a Vídeňskou univerzitu. V letech 1997–
2000 působil jako vedoucí oddělení Cost Con-
trolling v Raiffeisenlandesbank Niederösterre-
ich-Wien AG. V letech 2005–2012 působil jako 
vedoucí oddělení Controlling ve Volksbank In-
ternational AG. V letech 2012–2015 pracoval jako 
vedoucí oddělení Group Controlling ve Sberbank 
Europe AG. Od 2015 nastoupil na pozici vedou-
cího oddělení Accounting/Reporting/Tax ve 
Sberbank Europe AG. Výkon funkce pana Rein-
harda Kaufmanna ve výboru pro audit Sber-
bank CZ, a.s., byl opětovně prodloužen od 20. 4. 
2018.

Členství v orgánech jiných společností:
Je předsedou výboru pro audit ve Sberbank BH 
d.d. Sarajevo v Bosně a Hercegovině a výkon-
ným ředitelem v ALB EDV GmbH.

MÍSTOPŘEDSEDA VÝBORU PRO AUDIT MÍSTOPŘEDSEDA VÝBORU PRO AUDIT
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  Rezort (člen představenstva)

  Výbor

  Útvar B – 1
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7. Organigram
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SBERBANK CZ, A.S.

platné k 30. 6. 2019
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8. Informace o činnostech banky

Společnost Sberbank CZ, a.s., je oprávněna vykonávat bankovní 

obchody a finanční služby uvedené § 1 odst. 1 písm. a), b) a § 1 odst. 3 

písm. a)–n), p) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, 

v souladu s bankovní licencí.

Přehled činností skutečně vykonávaných bankou podle licence 

udělené Českou národní bankou

• přijímání vkladů od veřejnosti,

• poskytování úvěrů,

• investování do cenných papírů na vlastní účet,

• finanční pronájem (finanční leasing),

• platební služby a vydávání elektronických peněz,

• vydávání a správa platebních prostředků,

• poskytování záruk,

• otvírání akreditivů,

• obstarávání inkasa,

• poskytování investičních služeb,

• finanční makléřství,

• výkon funkce depozitáře,

• směnárenská činnost,

• 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.,

• derivátové obchody,

• vydávání hypotečních zástavních listů.

Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo 

Českou národní bankou omezeno nebo vyloučeno

Neexistují žádná omezení nebo vyloučení činností vykonávaných 

nebo poskytovaných společností Sberbank CZ, a.s.
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Akcie společnosti jsou kmenovými akciemi znějícími na jméno, jsou 

označeny čísly, stanoví-li tak zákon, a jsou vydány jako zaknihované 

cenné papíry. Zaknihované akcie jsou zaregistrovány u Centrálního 

depozitáře cenných papírů, a.s.

Společnost emitovala 561 198 kusů akcie na jméno v zaknihované 

podobě, každá ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč. Celkový objem emise 

je 2 805 990 000 Kč.

Výše základního kapitálu, který byl v plné výši splacen, představuje 

2 805 990 000 Kč.

Vlastníkem všech výše uvedených akcií je jediný akcionář Sberbank 

Europe AG se sídlem 1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3, Rakouská 

republika.

Akcie jsou volně převoditelné. Akcie se neobchodují na evropském 

regulovaném trhu.

Sberbank CZ, a.s., nevydala žádné vyměnitelné dluhopisy, s nimiž 

je spojeno právo na jejich výměnu za akcie, ani prioritní dluhopisy, 

které obsahují právo na přednostní upisování akcií. 

Neexistují programy, na jejichž základě je zaměstnancům a členům 

představenstva společnosti umožněno nabývat akcie společnosti, opce 

na tyto akcie či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek.

V průběhu prvního pololetí roku 2019 Sberbank CZ, a.s., nevlastnila 

žádné vlastní akcie a ani nevlastnila žádné akcie ovládající osoby.

Osoby s řídící pravomocí nevlastní akcie představující podíl na 

Sberbank CZ, a.s.

Akciím společnosti Sberbank CZ, a.s. nebyl přidělen rating.

9. Akcie Sberbank CZ, a.s.

Sberbank CZ Pololetní zpráva 2019
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Meziroční nárůst hrubého domácího produktu v 1. čtvrtletí dosáhl 

2,6 %. Dominantním vlivem byla domácí poptávka, především výdaje 

na konečnou spotřebu domácností a vládních institucí (2,9 %). V rámci 

EU rostl HDP Česka nadprůměrně. Celkově se HDP v Unii meziročně 

zvýšil o 1,5 %. V dalším období letošního roku bude dle analytiků eko-

nomický růst ČR nižší, odhadují kolem 2,4 %.

Hlavním zdrojem růstu ekonomiky na produkční straně byly již 

druhým rokem v řadě služby (1,8 p. b.). Svižný růst zaznamenaly infor-

mační a komunikační činnosti (4,8 %) i odvětví peněžnictví a pojišťov-

nictví (4,3 %). Díky vysoké spotřebitelské důvěře prosperoval i obchod. 

Kvůli méně příznivému vývoji vnějších faktorů zvolnil růst ve zpraco-

vatelském průmyslu (na 2,5 %), především vlivem tradičních exportních 

oborů. Pokračoval růst stavebnictví, jemuž pomáhala silná domácí 

poptávka podpořená i veřejnými zakázkami. 

Vývoz zboží v 1. čtvrtletí dosáhl 937,9 mld. korun, což je meziročně 

o 37,4 mld. více. Meziročně rostl vývoz všech klíčových artiklů, tedy 

motorových vozidel (2,7 %), strojů a zařízení (3,8 %), elektrických zaří-

zení (2,2 %) i kovodělných výrobků (3,2 %). Rostl hlavně export do EU. 

Po loňské stagnaci opět posílil i vývoz do Německa. Dovoz však rostl 

rychleji než vývoz, což vedlo k mírnému zhoršení přebytku bilance 

obchodu se zbožím o 1,8 mld. korun na 54,3 mld.

Cenová hladina se v 1. čtvrtletí meziročně zvýšila o 3,1 %, zejména 

vlivem rostoucích cen spotřebních a kapitálových statků. Index spo-

třebitelských cen v 1. čtvrtletí meziročně vzrostl o 2,7 %. Hlavní vliv mělo 

zvyšování cen bydlení a energií (5,4 %). Meziroční růst cen průmyslových 

výrobců dosáhl 3,5 %.

Počet pracovníků se v 1. čtvrtletí meziročně zvýšil o 1,4 %. K vyšší 

zaměstnanosti přispěl téměř ze 75 % sektor služeb, tažený i silnou 

poptávkou v oblasti IT. Ve zpracovatelském průmyslu meziroční růst 

zvolnil pod 1 %, ve stavebnictví pracovníků poprvé od konce roku 2010 

přibylo. Na zaměstnanost pozitivně působilo prodlužování zákonného 

i skutečného věku odchodu do důchodu i pokračující zahraniční mig-

race. Obecná míra nezaměstnanosti narážela u mužů na své limity, 

u žen ale stále mírně klesala. Neuspokojená poptávka po pracovnících 

udržovala vysoký růst průměrných mezd v ekonomice (7,4 %). V ně-

kterých odvětvích (průmysl) lze ale sledovat náznaky slabšího růstu. 

Kupní síla zaměstnaneckých výdělků byla meziročně o 4,6 % vyšší. 

V rámci 1. čtvrtletí šlo o druhé nejsilnější tempo za posledních dvanáct 

let.

Mírně se zvyšovaly sazby na klientských účtech. Výrazné byly změ-

ny zejména v oblasti termínovaných vkladů, kde se zvyšovalo úročení, 

ale také objem uložených prostředků. Počet nových hypotečních smluv 

i objem nově poskytnutých hypotečních úvěrů v 1. čtvrtletí zaznamenal 

propad.

Hospodaření státního rozpočtu dosáhlo v rámci 1. čtvrtletí mírného 

deficitu ve výši 9,2 mld. korun. Na straně běžných výdajů rostly výdaje 

na důchody (8,5 %), na platy v rozpočtové sféře i vyšší odvody do roz-

počtu EU. Čerpání prostředků z rozpočtu EU ve srovnání s nízkou 

loňskou základnou zrychlilo, což se projevilo na kapitálových výdajích 

(+40 %).

Zdroj:  ČSÚ, Vývoj ekonomiky České republiky – 1. čtvrtletí 2019

 ČBA, Makroekonomická prognóza 
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11.1. Úvod

11.1.1. Splnění cílů roku 2019
V prvním pololetí roku 2019 Sberbank CZ, a.s., úspěšně pokračo-

vala v rozvoji svých obchodních aktivit. Ve všech cílových zákaznických 

segmentech – retailu, SME i korporátním bankovnictví se banka za-

měřila na efektivní řízení úrokových výnosů a nákladů a na růst po-

platkových výnosů. Cílem z pohledu řízení klientského portfolia byla 

retence a rozvoj vztahů s klienty prostřednictvím křížového prodeje 

produktů a služeb. 

Za první pololetí banka dosáhla nejlepší hospodářský výsledek v celé 

její dosavadní historii v České republice. Je to výsledek úspěšné trans-

formace banky, zahájené v loňském roce 2018, jejíž efekty se již v roce 

prvním pololetí roku 2019 začaly projevovat. Podařilo se též spustit 

klíčové projekty, a ačkoliv jejich výhody využijí klienti až v druhé polo-

vině roku, je to pro banku velký mezník. 

Výsledky retailového bankovnictví

Oblast retailového bankovnictví Sberbank CZ, a.s., má za sebou 

další úspěšnou polovinu roku. Bance se podařilo i přes silné konku-

renční prostředí nadále růst ve výnosech díky prodeji klíčových retai-

lových produktů (spotřebitelské půjčky, konsolidace, spořicí účty či 

hypotéky). Nadále též úspěšně rozvíjí spolupráci s externími prodejní-

mi sítěmi, které zprostředkovávají klientům bankovní produkty – jde 

zejména o spotřebitelské úvěry, konsolidace, hypotéky a podnikatelské 

úvěry. Z pohledu obchodních výsledků došlo v segmentu Retail k růstu 

objemu poskytnutých úvěrů o 2,3 %, přestože došlo ke snížení objemu 

hypotéčních úvěrů v důsledku zpřísnění podmínek pro jejich získání. 

V lednu 2019 FÉR spoření PLUS získalo ocenění třetí nejlepší spo-

řicí účet roku 2018, a to na základě výsledků soutěže Finanční produkt 

2018, které vyhlašuje finanční portál Finparáda.cz. Spořicí účty od Sber-

bank CZ, a.s., bodují v posledních letech při každém vyhlášení. FÉR 

spoření PLUS se dlouhodobě drží v horní hranici nejvýhodnějších spo-

řicích účtů na trhu. Banka během roku díky navýšení tržních úrokových 

sazeb přistoupila jak ke zvýšení úrokových sazeb spořicích účtů, tak 

i termínovaných vkladů, které jsou vhodným nástrojem pro konzerva-

tivní klienty.

Sberbank CZ od února 2019 nabídla svým klientům novou půjčkou 

a konsolidací s bonusovou sazbou 3,9 %. Jedná se o jednu z nejvýhod-

nějších sazeb spotřebitelského úvěru a konsolidace na trhu. Úrokovou 

sazbu 3,9 % získá každý klient, a to bez ohledu na výši úvěru a dobu 

splatnosti, za řádné splácení úvěru. 

Sberbank pokračuje v oblasti investování ve spolupráci s NN In-

vestment Partners a Generali Investments CEE a v oblasti bankopo-

jištění s BNP Paribas Cardif pojišťovny a.s., jako poskytovatelem pojiš-

tění schopnosti splácet spotřebitelský a hypoteční úvěr, cestovního 

pojištění a pojištění karty a osobních věcí. S Generali pojišťovnou na-

dále spolupracuje v oblasti majetkového pojištění.

V oblasti digitálního bankovnictví se banka zaměřila na rozvoj stra-

tegických digitálních oblastí, kterými je nové internetové a mobilní 

bankovnictví a nové webové stránky. Se zahájením migrace klientů na 

novou platformu online bankovnictví Sberbank počítá v druhém po-

loletí roku. Nové online bankovnictví přinese klientům mnoho nových 

služeb usnadňujících každodenní péči o finance. Před dokončením jsou 

nové webové stránky, které byly zásadním způsobem vylepšeny a od-

povídají nejnovějším standardům. 

Většinou kampaní banka v první polovině roku podporovala spo-

třebitelské úvěry. Vedle onlinových kampaní se zaměřovala i na spo-

lupráci s třetími stranami a na CRM kampaně. I v druhé polovině roku 

budou v retailovém segmentu spotřebitelské úvěry hlavní prioritou 

marketingové komunikace, společně s akvizicí nových účtů a depozit.

Výsledky firemního bankovnictví

Banka se zaměřovala na naplňování strategie tohoto segmentu, 

kterou je udržitelný růst. Cílem bylo získávání nových klientů i aktiv, 

jak v oblasti velkých firemních klientů, tak v segmentů malých a střed-

ních firem. Důležitým kritériem všech obchodních aktivit je přísné 

vyhodnocování rizikového profilu klientů a jejich transakcí. Pozitivním 

důsledkem je absence nových významných případů platebních ne-

schopností v daném segmentu.

11. Zpráva představenstva
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V oblasti malých a středních firem se bance podařilo dosáhnout 

pozitivních výsledů ve všech hlavních oblastech působení. Úspěšně 

realizovala několik významných úvěrových obchodů. Zvýšila počet 

klientů segmentu malých a středních firem a podařilo se jí též dosáh-

nout vyšších úrokových výnosů, na které mělo pozitivní vliv nejen na-

výšení sazeb ze strany ČNB, ale i zvýšení objemu klientských vkladů.

Výsledky v oblasti Export & Trade Finance předčily v prvním polo-

letí roku očekávání. Klíčovými produkty jsou zde dokumentární trans-

akce (záruky, akreditivy), exportní financování a financování odkupu 

pohledávek. V další části roku banka očekává pokračování pozitivního 

trendu a růst výnosů, zejména v oblasti odkupu akreditivů a financo-

vání transakcí zahraničního obchodu. Banka též upevnila pozici pre-

ferované banky v oblasti financování exportu do Ruska a okolních 

států.

Majetek

Sberbank CZ, a.s., vlastní čtyři podlaží administrativního objektu 

M-Palác umístěné na adrese Heršpická 5 v Brně. Objekt v Jihlavě s po-

zemkem na adrese Benešova 15 banka včetně zastavěného pozemku 

v roce 2018 prodala.

Veškerý movitý majetek (nábytek, IT vybavení, technologické vy-

bavení budov apod.) je vnesen do nájemních i vlastních prostor banky 

a bezprostředně slouží pro provoz 25 obchodních poboček a dvou 

centrál společnosti.

Čistá účetní hodnota pozemků, budov a zařízení tvořila k 30. 6. 2019 

celkem 564 mil. Kč (k 31. 12. 2018 243 mil. Kč, k 31. 12. 2017 263 mil. Kč). 

Pořizovací cena zcela odepsaného hmotného majetku, který je doposud 

používán, činila k 30. 6. 2019 140 mil. Kč (k 31. 12. 2018 140 mil. Kč, 31. 12. 2017 

190 mil. Kč; 31. 12. 2016 178 mil. Kč).

Strategické projekty

Důležitou prioritou vedle splnění obchodních cílů banky byla úspěš-

ná realizace klíčových projektů. Ty mají za cíl rozvoj a implementaci 

nových produktů a služeb, zvyšování efektivity vnitřních procesů a sys-

témů banky. 

Bance se podařilo implementovat jeden z jejích největších IT pro-

jektů, který znamenal změny ve všech stávajících bankovních systémech 

i realizaci systémů nových. Na konci 1. pololetí se podařilo spustit nový 

systém pro schvalování a správu nezajištěných úvěrů pro občany.

Velkou část úsilí banka věnovala dokončení dalšího klíčového pro-

jektu, kterým je implementace nového karetního systému, jež zavádí 

vlastní vydávání a management karetního portfolia. Součástí projektu 

byly také úpravy systémů, které byly potřeba k naplnění nových legis-

lativních a regulatorních požadavků. 

Paralelně s tím probíhá další ze strategických projektů, který vstou-

pil do poslední fáze. Jedná se o nové internetové a mobilní bankovnic-

tví. S jeho dokončením a nabídnutím klientům banka počítá ve druhé 

polovině roku. 

11.1.2. Očekávaný vývoj banky a finanční situace 
v druhém pololetí roku 2019

Sberbank CZ, a.s., má dostatečné množství kapitálu a likvidity pro 

další rozvoj, tak i adekvátní rezervy ke krytí neočekávaných a nežá-

doucích vývojů trhu. Financování banky je zabezpečeno díky stabilní 

výši klientských vkladů.

V druhé polovině roku 2019 se zaměříme na další zlepšování vy-

braných produktů a služeb pro retailovou a firemní klientelu, postupný 

nárůst tržního podílu v klíčových zákaznických segmentech a dostup-

nost pro naše zákazníky prostřednictvím fyzické distribuční sítě a di-

gitálních kanálů.

V rámci naší strategie organického růstu a diverzifikace portfolia 

se budeme zaměřovat na efektivní vynakládání našich zdrojů a nákla-

dovou efektivitu.

Vedení Sberbank CZ, a.s., na základě dosud dosažených výsledků, 

svých obchodních plánů i předpokládaných podmínek na bankovním 

trhu očekává úspěšný vývoj hospodaření i v druhé polovině roku 2019.

 

Sberbank CZ Pololetní zpráva 2019 11. Zpráva představenstva
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11.2. Podrobněji jednotlivé oblasti

11.2.1. Retailové bankovnictví
Ve srovnání s minulým rokem byla první polovina roku 2019 

pro retailové bankovnictví velmi úspěšná. Výnosy vzrostly o 9 % na 

636 mil. Kč, náklady zůstaly na stabilní úrovni a čistý zisk dosáhl hod-

noty 138 mil. Kč.

Rostl rovněž i objem úvěrů, a to o 2,3 %, přestože došlo ke snížení 

zájmu o hypoteční úvěry z důvodu zpřísnění podmínek pro jejich získá-

ní. Celkový objem úvěrového portfolia vzrostl na 37,570 mld. Kč v červnu 

2019 ve srovnání s 36,735 mld. Kč na konci roku 2018.

V první polovině roku se tým retailového bankovnictví zaměřil na 

optimalizaci nákladové struktury a snižování počtu zaměstnanců v ne-

obchodních pozicích a dále optimalizaci pobočkové sítě. 

V produktové oblasti se podařilo odstartovat novou depozitní kam-

paň, kde s produktem FÉR spoření plus patří Sberbank CZ mezi nej-

lepší na trhu. 

Tradičně se dařilo v oblasti spokojenosti klientů, kde hodnoty NPS, 

měřené ihned po kontaktu s našimi klienty, dosahovaly hodnot 75 bodů. 

Měření budeme nadále rozšiřovat a využívat pro úpravu nabídky pro-

duktů a služeb podle přání našich klientů.

Podařilo se dokončit vývoj několika klíčových projektů: bezkon-

taktní karty, nové internetové a mobilní bankovnictví a aplikaci pro 

zpracovávání spotřebitelských úvěrů na pobočkách. Všechny tyto pro-

jekty jsou připraveny ke komerčnímu nasazení během 3. čtvrtletí 2019.

Nadále úspěšně rozvíjíme spolupráci s externími prodejními sítěmi, 

které zprostředkovávají klientům bankovní produkty – jde zejména 

o spotřebitelské úvěry, konsolidace, hypotéky a podnikatelské úvěry. 

V oblasti depozitních produktů zůstávají spořicí účty od Sberbank 

CZ, a.s., mezi nejatraktivnějšími na trhu. Jsme rádi, že produkt FÉR 

spoření mohl i nadále nabídnout našim klientům jedno z nejvyšších 

zhodnocení. 

Sberbank CZ nadále spolupracuje s NN Investment Partners a Ge-

nerali Investments CEE a v oblasti bankopojištění pokračujeme ve 

spolupráci s BNP Paribas Cardif pojišťovny a.s., jako poskytovatelem 

pojištění schopnosti splácet spotřebitelský a hypoteční úvěr, cestov-

ního pojištění a pojištění karty a osobních věcí. S Generali pojišťovnou 

nadále spolupracujeme v oblasti majetkového pojištění.

11.2.2 SME bankovnictví
Segment malých a středních firem dosáhl v prvním pololetí pozi-

tivní výsledky. Dařilo se napříč všemi hlavními službami banky.

Příznivých výsledků bylo dosaženo úspěšnou realizací několika 

významnějších úvěrových případů. Nadále se daří významně navyšovat 

počet klientů v segmentu SME – velmi dobré výsledky z loňského roku 

se daří znovu replikovat i letos. V oblasti depozit se podařilo navýšit 

úrokové výnosy. Tato situace nastala nejen díky situaci na finančním 

trhu, kdy ČNB přistoupila k navýšení sazeb, ale i dalšímu přílivu klient-

ských vkladů. V minulém roce také došlo k zefektivnění obchodní sítě. 

Tento krok se naplno projevil v letošním roce a naše klienty tento krok 

neměl žádný negativní dopad.

Prioritou pro druhé pololetí bude zejména zvýšená aktivita v ob-

lasti akvizic nových úvěrových obchodů a další růst profitability tohoto 

segmentu. 

11.2.3. Firemní bankovnictví

Začátkem roku se zaměřil tým firemního bankovnictví na naplňo-

vání strategie udržitelného růstu, kterou jsme si nadefinovali v roce 

2018. Jednalo se o získání nových klientů a aktiv v obou sub-segmen-

tech, jak v segmentu velkých klientů (obrat přes 250 mil. EUR), tak 

v segmentu středně velkých společností (obrat 50 mil. až 250 mil. EUR). 

Udržitelnost těchto obchodních aktivit byla postavena na přísném 

vyhodnocování rizikového profilu klientů a jejich transakcí, což se pro-

mítlo do absence nových významných případů platebních neschop-

ností v našem segmentu. 

Navíc jsme nadále pokračovali v naplňování strategie omezování 

expozic na klienta a ekonomicky spjatou skupinu, což se promítlo do 

stanovení nového interního maximálního limitu na transakci. Za zmínku 
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také stojí přechod odpovědnosti za oblast exportního a obchodního 

financování ze segmentu obchodní podpory do segmentu firemního 

bankovnictví od března 2019. V personální oblasti se nám částečně 

podařilo obsadit nově vytvořená místa obchodní podpory a obchod-

níků. Bohužel se zde však projevuje současná složitá situace na trhu 

práce.

Ve druhé půlce roku nás čeká řešení poslední větší koncentrace 

v portfoliu, kde dojde k částečnému nebo úplnému převodu aktiva 

v rámci skupiny Sberbank. Tím dojde k dočasnému, nicméně výraznému 

poklesu v objemu aktiv našeho segmentu, který postupně nahradíme 

novými transakcemi. Opět budeme klást důraz na prodejní aktivitu 

a získání nových klientů a aktiv. Pěvně věříme, že se nám podaří doplnit 

tým o nové kvalitní obchodníky.

11.2.4. Export & Trade Finance
Oddělení Export & Trade Finance (ETF) začátkem roku přešlo pod 

správu divize firemního bankovnictví. Prvním krokem bylo vypracování 

nové strategie s cílem zvýšení výnosů z úrovně roku 2018. Klíčové pro-

dukty oddělení ETF jsou dokumentární transakce (záruky, akreditivy), 

exportní financování a financování odkupu pohledávek. 

Výsledky za první pololetí předčily očekávání a jsou nad plánem 

pro toto období. V příštím pololetí očekáváme pokračování trendu růst 

výnosů, zejména v oblasti odkupu akreditivů a financování transakcí 

zahraničního obchodu. Pokračuje také vysoká poptávka klientů po 

profinancování exportu do Ruska a okolních států. Hlavními riziky jsou 

narůstající intenzita obchodních válek, která by mohla vést k význam-

nému zpomalení globálního ekonomického růstu.

11.2.5. Global Markets
V prvním pololetí roku 2019 byly v rámci oddělení GM Trading pro-

váděny transakce související s procesem řízení CZK likvidity a rovněž 

s řízením likvidity na všech nostro účtech Sberbank CZ v cizích měnách. 

Pracovníky oddělení GM Trading byly na základě příkazů ALM uzaví-

rány IRS a byly prováděny příkazy na prodej státních dluhopisů ČR. 

Rovněž probíhal standardní servis GM Trading pro GM Sales, spočíva-

jící v poskytování tržních cen na produkty Global Markets nabízené 

klientům banky, a to hlavně v oblasti produktů devizového trhu a v ob-

lasti zajišťování úrokových sazeb prostřednictvím tzv. úrokových swa-

pů. GM Trading dále aktivně prováděl jednoduché standardní operace 

na svůj účet v rámci Large Trading Book.

V rámci oddělení GM Sales došlo k mírnému nárůstu devizových 

operací FX spot, nicméně v oblasti prodeje produktů měnového a úro-

kového zajištění došlo k poklesu počtu obchodů v porovnání s velmi 

nadstandardním výsledkem roku 2018. Pokračoval prodej depozitních 

produktů klientům banky, a to ve všech hlavních měnách. Objem pro-

deje dluhopisů klientům banky se proti roku 2018 v zásadě nezměnil.

V druhém pololetí tohoto roku očekáváme v porovnání s prvním 

pololetím mírně růstový trend, a to převážně u výnosů z „plain vanilla“ 

klientských devizových transakcí. Očekáváme nadále stabilní vývoj 

ziskovosti u obchodů s cennými papíry a rovněž u depozitních trans-

akcí nabízených oddělením Global Markets. V oblasti GM Trading oče-

káváme mírný nárůst objemu operací (FX, IRD) v souvislosti s pokra-

čováním obchodního konceptu tzv. Large Trading Book umožňující 

zvýšit objem a rozšířit škálu obchodovaných produktů na meziban-

kovním trhu. Pokračovat bude standardní servis pro ALM při exekuci 

strategie řízení likvidity bankovní knihy. Rovněž poskytování tržních 

cen pro klientské oddělení GM Sales zůstane i v druhém pololetí jednou 

z klíčových náplní činnosti GM Trading.

11.2.6. Strategické projekty banky, informační 
systémy a technologie

První polovina roku 2019 byla z pohledu IT ve znamení jak plnění 

operativních cílů, tak definice strategie IT oddělení pro nadcházející 

roky. Vedle podpory stability produkčních systémů jsme finalizovali 

implementaci největšího IT releasu v dějinách banky, který přinesl změ-

ny ve všech existujících systémech a zároveň jeho součástí byla i im-

plementace systémů nových. Koncem června jsme díky úsilí celé ban-

ky implementovali nový modul pro podporu pořízení a schválení 

nezajištěných úvěrů (SLeT), který plánujeme do plného použití předat 

ihned po dokončení úspěšného byznys pilotu. 

Paralelně již probíhá i iniciální pilot pro novou platformu interne-

tového mobilního bankovnictví (MultiChanel Platform). Neméně dů-

ležitou součástí dodávky bylo i zavedení možnosti vlastního vydávání 

a managementu karetního portfolia. Součástí zmíněného releasu byly 
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také nezbytné úpravy systému v důsledku legislativních a regulatorních 

změn.

V oblasti zlepšení pohodlí interních zaměstnanců banky se nám 

podařilo uvést do provozu platformu pro využívání vybraných systémů 

banky v mobilních zařízeních. Věnujeme se také nasazení moderních 

kolaboračních nástrojů a optimalizaci řešení pro email a kalendář.

Zaměřili jsme se také na identifikaci a následnou eliminaci zasta-

ralých a neefektivních back-office aplikací, revizi aplikační architektury 

a IT procesů. Všechny tyto aktivity děláme s hlavním cílem zvýšení 

efektivity práce. Zmiňované zlepšení efektivity a optimalizace hledáme 

i v oblasti IT infrastruktury, kde se věnujeme přesunu části infrastruk-

tury či služeb do cloudového prostředí, díky čemuž míříme ke zrych-

lení dodávek, zefektivnění řízení provozu aplikací i infrastruktury 

a snížení IT provozních nákladů.

Z hlediska dlouhodobých cílů byla vydefinována strategie pro IT 

na následující dva roky. Mimo již zmiňované aktivity týkající se procesů, 

nákladů a architektury je naším primárním cílem podpora rozvoje byz-

nysu.

11.2.7. Digitální bankovnictví
V prvním pololetí roku 2019 jsme se zaměřili na rozvoj strategických 

digitálních oblastí jako je online bankovnictví (eCare) a webové stránky 

(eSales).

V první řadě se jedná o doručení kompletně nového internetového 

a mobilního (včetně aplikace) bankovnictví MCP, jehož nasazení do 

produkce je právě ve finální fázi. V druhé polovině roku začneme 

s migrací klientů na tuto novou platformu, která potrvá minimálně do 

1. čtvrtletí roku 2020. Všichni klienti, kteří začnou nové online bankov-

nictví využívat, se mohou těšit na spoustu nových služeb, které jim 

usnadní každodenní život. Zásadní změnou je ulehčení přihlašování, 

dále pak třeba ověření plateb pomocí biometrických údajů nebo vy-

lepšení zabezpečení. 

Těsně před spuštěním je nová podoba webových stránek. V rámci 

projektu, který byl odstartován na začátku letošního roku, došlo k vy-

lepšení několika stěžejních oblastí. Jednak celkový vzhled, který nyní 

odpovídá světovým standardům a ze zákaznického pohledu jsou stránky 

jednodušší, srozumitelnější a intuitivnější. Dále pak byly upraveny zá-

kaznické nákupní cesty za účelem zvyšování obchodních výsledků. 

A v neposlední řadě jsou stránky postaveny na moderní technologii 

Sitecore, jejíž součástí jsou veškeré současné digitální služby, které nám 

umožní například personalizovanou komunikaci se zákazníky nebo 

marketingovou automatizaci.

Během prvního pololetí tohoto roku došlo také k restrukturalizaci 

oddělení Digital Sales & Services. V druhé polovině tohoto roku se bude 

útvar prioritně zaměřovat hlavně na aktivity přinášející zvyšování 

obchodních výsledků a na automatizaci procesů za účelem zvýšení 

efektivity práce. 

11.2.8. Řízení lidských zdrojů
Řízení lidského kapitálu Sberbank CZ vnímá jako jednu z klíčových 

součástí strategického vedení banky. Zaměstnanci představují ten nej-

větší potenciál při budování dlouhodobých partnerských vztahů s na-

šimi klienty, při naplňování obchodních cílů a při vytváření dobře fun-

gujícího zázemí pro všechny aktivity banky. 

V roce 2019 pokračujeme ve změnách v organizačním uspořádání 

banky, které vedou ke zvyšování efektivity, snižování personálních 

a provozních nákladů a zajištění udržitelného rozvoje organizace. 

V rámci transformačních aktivit se v roce 2019, vedle odměňovací stra-

tegie a koncepce, zaměřujeme na iniciativy v oblasti rozvoje firemní 

kultury, řízení a plánování personálních nákladů a na budoucí organi-

zační design banky.

V první polovině roku proběhl průzkum spokojenosti zaměstnanců 

a v druhé polovině roku budeme realizovat zaměstnanci navržená 

opatření ke zlepšení pracovního prostředí. Dále jsme provedli změny 

v oblasti zaměstnaneckých benefitů, rozšířili jsme funkcionality a na-

bídku tzv. Cafeterie – programu na volnočasové a volitelné zaměst-

nanecké benefity, rozrostl se též počet slev zaměstnancům u našich 

partnerů a dalších třetích stran. V oblasti vzdělávání realizujeme kon-

cepci rozvoje managementu a klíčových zaměstnanců. Nastavili jsme 

postupy pro skládání odborných zkoušek dle zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu. V sociální oblasti pokračujeme v podpoře sportovních, 

kulturních, společenských a dobrovolnických (CSR) aktivit. 
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Ve druhé polovině roku 2019, v souladu s koncepcí řízení lidských 

zdrojů, plánujeme posílení značky banky jako zaměstnavatele a zvý-

šení efektivity náborových aktivit. Dále, v souladu se strategií banky, 

budeme pokračovat ve změnách v organizačním uspořádání banky 

a optimalizaci personálních nákladů. 

11.2.9. Marketing
V první polovině roku 2019 se marketingové aktivity banky primárně 

soustředily na podporu prodeje spotřebitelských úvěrů, profesních účtů, 

sběru depozit a zvýšení znalosti značky Sberbank. Hlavními komuni-

kačními kanály byly z největším podílem digitální média, doplněna 

cíleným tiskem a venkovní reklamou. 

Většina realizovaných kampaní byla zaměřena na podporu pro-

deje spotřebitelských úvěrů. Našim klientům jsme nabídli jedinečnou 

odměnu za řádné splácení ve formě bonusové sazby. Nabídka úvěrů 

pro občany je transparentní a hlavně platná pro všechny klienty, kteří 

podmínku splní. Vybranému bonitní segmentu jsme nabídli, jako jediní 

na trhu, možnost sjednání spotřebitelského úvěru s vyšším limitem.

Vedle onlinových kampaní se Sberbank více zaměřuje na spolu-

práci s třetími stranami a realizaci CRM kampaní cílených na klienty 

i potenciální klienty banky. 

I v druhé polovině roku budou spotřebitelské úvěry hlavní prioritou 

naší marketingové komunikace, společně s akvizicí nových účtů a de-

pozit. Férové financování podpoříme i novou kreativou a zcela novým 

reklamním spotem. Kampaň bude vidět ve všech komerčních televiz-

ních kanálech i v online mediích, ale díky přidané hodnotě, kterou 

nabídneme, bude mít přesah hlavně do CSR strategie Sberbank. Pod-

poříme tak značku i firemní positioning naší banky. 

11.2.10. Komunikace
V prvním pololetí roku 2019 realizovalo oddělení Komunikace řadu 

aktivit a ucelených projektů, aby informovalo zaměstnance, klienty, 

média i širokou veřejnost o všech klíčových aktivitách banky. Realizo-

vali jsme výzkum spokojenosti zaměstnanců, představili nové produk-

tové nabídky pro klienty, informovali o výsledcích hospodaření banky, 

plnění cílů a klíčových projektů. Komunikace s veřejností se odehrávala 

především prostřednictvím médií, webových stránek a sociálních sítí.

Komunikace s médii

Pravidelná komunikace s médii je jednou z priorit banky. V březnu 

bylo uspořádáno tradiční setkání představenstva banky se zástupci 

médií, neboť ve složení představenstva došlo za posledních 12 měsíců 

k řadě změn. Mnozí z členů představenstva se pak v článcích v médiích 

představili veřejnosti.

Na jaře banka zrealizovala několik výzkumů na téma využívání 

bankovních produktů a služeb a řízení rodinného rozpočtu obecně, 

které pak měly v médiích dobrý ohlas. Jedním z realizovaných průzkumů 

byl i průzkum spokojenosti novinářů s prací komunikačního týmu, na 

základě kterého došlo k úpravě vnitřních procesů a tiskového centra 

na webu banky. 

Přestože Sberbank CZ patří na českém trhu mezi menší banky, 

vyšlo o ní za první pololetí 914 článků, z nichž valná většina byla pozi-

tivních nebo neutrálních. Mezi hlavní témata patřilo využívání produktů 

a služeb Sberbank CZ (34 %), ohlas na průzkumy realizované bankou 

(25 %), informace o skupině Sberbank (12 %) a reakce na aktivity banky 

v oblasti sociální odpovědnosti (8 %). Mezi ostatní témata patřila kor-

porátní témata a rozhovory se zástupci Sberbank na různá odborná 

témata. 

Komunikace se zaměstnanci

Klíčovým komunikačním tématem prvního pololetí byla trans-

formace banky, kterou jsme zahájili v posledním kvartálu roku 2018, 

a která bude dokončená v roce 2020. Transformace se zaměřuje na 

vyšší efektivitu banky, zjednodušení vnitřních procesů a organizační 

struktury, implementaci klíčových projektů i přepracování produktové 

nabídky.

Na začátku roku byli vyhlášení a odměněni nejlepší zaměstnanci 

roku 2018 v kategoriích Sberbank Star, Kolega roku, Tým roku a Bankéř 

roku za retailové i za korporátní bankovnictví. Poděkování za skvělou 

práci a nejlepší výsledky práci jim předali členové představenstva.

Od února jsme pokračovali v pravidelných setkáních představen-

stva banky se zaměstnanci na všech úrovních. Prvním byl strategický 

meeting mezi představenstvem banky a širším vedením banky, násle-

dovaný diskuzemi mezi vedením a zaměstnanci banky na centrále 
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v Praze a v Brně. Na těchto setkáních byla představena nová vize 

banky i hlavní pilíře transformačního procesu. Na tato setkání navá-

zaly cesty předsedy představenstva po pobočkové síti (tzv. Tour de 

branches). 

Interní komunikace se hlavně zaměřila na podporu průzkumu spo-

kojenosti Sberbank, který byl realizován v květnu, a do kterého se 

aktivně zapojila většina zaměstnanců. Od června probíhají v bance 

workshopy, které se zaměřují na definici akčních plánů, vedoucích ke 

zvýšení spokojenosti zaměstnanců. Tyto plány budou implementovány 

v druhé polovině letošního roku.

Jaro s sebou přineslo i novou kampaň na podporu prodeje spotře-

bitelských úvěrů, která byla podpořena i interní komunikací včetně 

soutěže pro zaměstnance. Na ní pak navázala i kampaň podporující 

spořící produkty.

Součástí transformace je i zefektivnění vnitřních komunikačních 

kanálů. Na základě výsledku čtenosti byla v únoru změněna struktura 

i vzhled interního časopisu Evergreen, probíhá změna intranetu na 

novou platformu SharePoint 2019 a byla implementována aplikace na 

on-line chat mezi zaměstnanci a vedením banky. 

Společenská odpovědnost 

I v prvním pololetí se nám dařilo dále pokračovat rozvíjet strategii 

společenské odpovědnosti Sberbank CZ na našem trhu. K hlavním 

aktivitám patřilo zapojování zaměstnanců do firemního dobrovolnic-

kého programu, charitativní činnost spočívající v rozdělování finančních 

prostředků neziskovým společnostem z Nadačního fondu Sberbank 

CZ, a v neposlední řadě zapojení zaměstnanců do projektu Do práce 

na kole. 

V rámci projektu Firemní dobrovolnictví má každý zaměstnanec 

banky nárok na jeden den v roce, který může věnovat aktivní pomoci 

neziskovým organizacím. Tento den strávený pomocí potřebným je 

plně hrazen Sberbank CZ. V letošním roce již během dvou dobrovolnic-

kých dnů pomáhalo neziskovým organizacím 52 zaměstnanců banky.

Nadační fond Sberbank CZ v rámci svého grantového programu 

na podporu potřebných podpořil v prvním pololetí pět projektů:

• Dům tří přání, který obdržel dar na doučování a nákup školních 

pomůcek

• Tři o.p.s., který obdržel dar na provoz mobilního hospice

• Rett Community, z.s., který obdržel dar na odlehčovací pobyt pro 

rodiny s dívkami s Rettovým syndromem

• Nadační Fond Dlouhovláska, který obdržel dar na výrobu paruk 

pro ženy a dívky po onkologické léčbě

• Nadační fond KlaPeTo, který obdržel dar na sportovní protézy pro 

šestnáctiletou Evu, která přišla o obě nohy

Celkem bylo na zmíněné projekty rozděleno 231 000 Kč. Na činnost 

Nadačního fondu Sberbank CZ pravidelně přispívá řada zaměstnanců 

banky; od ledna 2019 banka veškeré darované prostředky na účet Na-

dačního fondu svými zaměstnanci automaticky zdvojnásobuje. 

Cílem projektu „Do práce na kole“ je motivovat co nejvíce lidí, aby 

jako dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo (či jakoukoli 

bezmotorovou formu dopravy, včetně běhu a chůze). Navíc, pokud 

zaměstnanci přestanou jezdit do práce autem, zlepší nejen svoji kon-

dici, náladu a možná i vztahy s ostatními, ale i přispějí k čistšímu ovzduší. 

Za Sberbank se do projektu v květnu 2018 zapojilo 30 zaměstnanců 

z Prahy a Brna; celkem se projektu v České republice zúčastnilo téměř 

20 000 lidí, kteří teoreticky ušetřili 465,7 tun CO2. 

11.2.11 Komentář k IFRS finančním výsledkům
Sberbank CZ, a. s. v souladu s Mezinárodními standardy účetního 

výkaznictví (IFRS) vykázala za první pololetí roku 2019 čistý zisk ve výši 

274 mil. Kč. Oproti prvnímu pololetí roku 2018 se jedná o 36% nárůst. 

Hlavními důvody jsou vyšší úrokové výnosy, které vzrostly o 12 % a do-

sáhly výše 1,1 mld. Kč, a také vyšší čistý zisk z finančních nástrojů, který 

vzrostl o 38 % a dosáhl výše 98 mil. Kč. Na pozitivním výsledku se rovněž 

podílela 7% úspora ve správních nákladech, které dosáhly úrovně 

720 mil. Kč a začínají tak odrážet efekt úspěšné transformace banky, 

která započala v roce 2018. Po výnosové stránce se bance dařilo opět 

lépe než minulý rok. Čisté výnosy z finančních operací 1 se meziročně 

zvýšily o 9 % na celkových 1,2 mld. Kč. Nízké úvěrové ztráty odráží 

dobrou kvalitu úvěrového portfolia, úspěšné řešení nesplácených úvěrů 

a v neposlední řadě i příznivou makroekonomickou situaci.

1 Definice tohoto ukazatele je uvedena v kapitole 13.
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Výkaz souhrnného výsledku

„Čisté úrokové výnosy“ vzrostly meziročně o 92 mil. Kč, což před-

stavuje nárůst o 11 %. Růst byl zřejmý jak v „Úrokových výnosech vypo-

čtených metodou efektivní úrokové míry“, tak i v oblasti úrokových 

nákladů. Úrokové výnosy vzrostly o 12 % na celkových 1,1 mld. Kč a úro-

kové náklady vypočítané metodou efektivní úrokové míry o 59 % na 

220 mil. Kč. Oba efekty byly zapříčiněny především změnou v tržních 

sazbách, které byly umožněny růstem dvoutýdenní repo sazby mezi-

ročně o celý jeden procentní bod na 2,00 %. Úrokové výnosy za depo-

zita uložená v ČNB se meziročně zdvojnásobily a jejich výše dosáhla 

94 mil. Kč.

„Čisté výnosy z poplatků a provizí“ poklesly o necelé 1 % a dosáhly 

výše 186 mil. Kč. Banka zaznamenala 7% pokles poplatkových výnosů, 

který však byl kompenzován více než 25% poklesem nákladů na po-

platky a provize. Snížení v poplatkových výnosech nastalo nevíce v ob-

lasti výnosů z poplatků za transakce v cizí měně (-27 %), které byly 

v roce 2018 navýšeny z důvodu vyššího počtu těchto transakcí. Oproti 

tomu nejvíce vzrostly výnosy z poplatků za poskytnuté úvěry, které 

nejsou součástí efektivní úrokové míry (+78 %) a dosáhly výše 48 mil. Kč.

„Čistý zisk z finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou 

do zisku nebo ztráty a kurzové rozdíly“ meziročně vzrostl o 38 % na 98 

mil. Kč. Hlavním důvodem jsou pozitivní úrokové výnosy ze zajištění 

klientských úvěrů pomocí úrokových swapů, jimiž klienti minimalizují 

úvěrová rizika spojená s vývojem tržních úrokových sazeb.

„Čistý zisk z odúčtování finančních aktiv oceňovaných naběhlou 

hodnotou“ meziročně poklesl o 73% na 8 mil. Kč. V červnu 2018 došlo 

při předsplacení úvěru významného klienta k jednorázovému význam-

nému zaúčtování zisku ve výši rozdílu mezi předsplacenou částkou 

a účetní hodnotou tohoto úvěru. V roce 2019 žádná transakce obdob-

ného rozsahu realizována nebyla. 

 „Náklady na úvěrové ztráty z finančních aktiv“ v prvním pololetí 

roku 2019 činily 104 mil. Kč a dosáhly stejné úrovně jako v prvním po-

loletí roku 2018. Nízké úvěrové ztráty odráží dobrou kvalitu úvěrového 

portfolia, úspěšné řešení nesplácených úvěrů a v neposlední řadě i pří-

znivou makroekonomickou situaci. Podíl nesplácených úvěrů na cel-

kovém portfoliu se za první pololetí roku 2019 snížil z hodnoty 2,6 % 

k 31. prosinci 2018 na 2,5 % v červnu 2019.

„Správní náklady“ se meziročně snížily o 7 %, absolutně o 53 mil. Kč 

na konečných 720 mil. Kč. Hlavním důvodem je úspěšná transformace 

banky, která započala v roce 2018, jejíž efekty se již v roce 2019 začínají 

plně projevovat. Meziročně poklesl počet zaměstnanců, kdy přepočtený 

průměrný evidenční stav zaměstnanců byl na konci června 2019 o 16 % 

nižší. Nejvyšší podíl na snížení správních nákladů měly personální ná-

klady, které meziročně poklesly o 9 % na 437 mil. Kč. Z důvodu meto-

dické změny v účtování dle účetního standardu IFRS 16 se od roku 2019 

nově část administrativních nákladů týkající se pronájmu a leasingů 

budov, automobilů a jiných aktiv, účtuje do odpisů. Toto je hlavním 

důvodem pro 81% nárůst odpisů na 119 mil. Kč a naopak pro 13% pokles 

administrativních nákladů. 

„Ostatní provozní náklady“ meziročně vzrostly o 48 % na konečných 

90 mil. Kč. Největší položkou byl příspěvek do Fondu řešení krizí ve výši 

67,2 mil. Kč.

„Daň z příjmů“ se meziročně zvýšila o 41 % na 69 mil. Kč, což sou-

visí s nárůstem zisku před zdaněním. Odložená daň a výpočet odhadu 

splatné daně byl ovlivněn zaúčtováním některých daňově neuznatel-

ných nákladů, které vedly ke zvýšení efektivní sazby daně na 20,1 %.

Výkaz finanční pozice

Bilanční suma banky za první pololetí roku 2019 poklesla o 0,6 mld. Kč 

na konečných 79,2 mld. Kč. Téměř 1% pokles celkové bilance byl na 

straně aktiv zaznamenán především v položce pokladní hotovost 

a vklady u centrálních bank (-1,9 mld. Kč) a dluhových cenných papírů 

oceňovaných reálnou hodnotou (-0,8 mld. Kč) a na straně pasiv v  zá-

vazcích vůči bankám (-1,6 mld. Kč).

Aktiva

„Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank“ od začátku roku 

poklesly o 15 % na 10,3 mld. Kč. Největší podíl na tomto poklesu mělo 

snížení vkladů u centrální banky o 2,0 mld. Kč. Objem pokladní hoto-
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vosti od začátku roku setrval na stejné úrovni. Likvidní pozice banky, 

i přes její snížení, je stále na velmi dobré úrovni. Podíl rychle likvidních 

aktiv 2 na celkových aktivech činí ke konci června téměř 18%.

„Úvěry a půjčky klientům“ od začátku roku poklesly o 0,4 % a do-

sáhly hodnoty 62,6 mld. Kč. Pokles objemu úvěrů způsobilo snížení 

hodnoty úvěrů ve firemním a SME bankovnictví, které bylo zapříčiněno 

vyšším podílem předčasných splátek v prvním pololetí 2019. K zvýšení 

objemu půjček retailového bankovnictví od začátku roku přispěly, na-

vzdory obecnému snížení zájmu z důvodu zpřísnění podmínek pro 

jejich získání, zejména hypotéční úvěry.

„Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou“ se v prvním 

pololetí snížily o 93 % z původních 811 mil. Kč na pouhých 58 mil. Kč. 

Důvodem byl prodej státních dluhopisů České republiky v účetní hod-

notě 811 mil. Kč v lednu sledovaného období a květnový nákup jiných 

zahraničních dluhopisů v účetní hodnotě 58 mil. Kč.

„Pozemky, budovy a zařízení“ se na začátku roku 2019 významně 

zvýšily z titulu změny v účetních standardech dle IFRS 16. Nárůst na 

této položce od začátku roku činí 321 mil. Kč a navýšil tak jejich celko-

vou hodnotu na 564 mil. Kč.

Vývoj ostatních položek aktiv banky souvisí s jejím běžným pro-

vozem. Během roku nedošlo k žádným dalším významným událostem, 

které by pohyb v těchto položkách zásadně ovlivnily.

Pasiva

Výrazný pokles v položce „Závazky vůči bankám“ o 55 % na pouhých 

1,3 mld. Kč souvisí s rostoucí dvoutýdenní repo sazbou, kdy ostatní 

banky využívají možnosti lepšího zhodnocení svých finančních pro-

středků u ČNB, než jim je schopna nabídnout naše banka.

 „Závazky vůči klientům“, které představují hlavní zdroj financování 

aktiv banky, od začátku roku vzrostly o 56 mil. Kč na konečných 

66,1 mld. Kč. Banka i nadále zůstala zacílena na získávání vkladů ze-

jména firemních zákazníků, kde veškerý nárůst byl zaznamenán 

v segmentech SME a Corporate. Vklady retailových klientů od začátku 

roku poklesly o téměř 0,9 mld. Kč.

 „Závazky z emitovaných dluhových cenných papírů“ poklesly od 

začátku roku o 2 % a ke konci června měly hodnotu 996 mil. Kč. Port-

folio emitovaných dluhopisů je téměř výlučně tvořeno hypotečními 

zástavními listy. Vydané depozitní směnky, které v minulosti tvořily 

významnější část těchto závazků, jsou v dnešní době na celém českém 

trhu na ústupu a tvoří jen zlomek celkového objemu.

„Ostatní pasiva“ banky vzrostla o 141 % na úhrnných 1,3 mld. Kč. 

Většinově je tato položka bilance tvořena dočasnými, krátkodobými 

závazky, které vyplývají z průběžného zúčtovávání transakcí tuzem-

ského a zahraničního platebního styku a mohou mít značnou vola-

tilitu. Částečně byl nárůst způsoben metodickou změnou v účtování 

dle účetního standardu IFRS 16, kdy Ostatní pasiva nově obsahují 

Závazek z leasingu ve výši 346 mil. Kč.

„Podřízené závazky“, které ke konci pololetí banka vykazuje v hod-

notě 178 mil. Kč, poklesly od začátku roku o 2 mil. Kč a představují 

podřízený dluh od mateřské společnosti Sberbank Europe AG, jediného 

akcionáře banky. Tento závazek, který je součástí kategorie Tier 2 

regulatorního kapitálu, banka přijala za účelem plnění interně stanove-

ného kapitálového polštáře, jehož cílem je zajistit plnění regulatorních 

požadavků na celkovou kapitálovou přiměřenost banky za běžných 

tržních podmínek.

Vlastní kapitál

Vlastní kapitál banky dosáhl hodnoty 9,0 mld. Kč. Jedná se o nárůst 

280 mil. Kč od počátku roku, který byl způsoben dosaženým ziskem za 

první pololetí roku 2019 ve výši 274 mil. Kč a navýšením fondu z přece-

nění o 6 mil. Kč.

V prvním pololetí roku 2019 nedošlo k žádnému navýšení vlastního 

kapitálu ze strany akcionáře. Rovněž nedošlo k žádné výplatě divi-

dendy. Zisk roku 2018 po zákonném přídělu do rezervního fondu zůstal 

součástí vlastního kapitálu banky v kategorii nerozdělený zisk.

2 Rychle likvidní aktiva jsou součtem řádků „Pokladní hotovost a vklady u centrál-
ních bank“ a „Pohledávky za bankami“ a „Dluhové cenné papíry oceňované reálnou 
hodnotou proti ostatnímu úplnému výsledku“ ve „Výkazu finanční pozice“.



Finanční výsledky  
za první pololetí 2019

zpracované podle Mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví  
ve znění přijatém Evropskou unií.

Struktura Výkazu souhrnného výsledku a Výkazu finanční pozice (dále jen „finanční výkazy“) odpovídá struktuře výkazů zveřejněných 

ve výroční zprávě Sberbank CZ, a.s. (dále též jen „banka“) za rok 2018. 

Detail k významným položkám finančních výkazů je uveden v kapitolách 12.3. a 12.4. a odpovídá číslu poznámky ve Výkazu souhrnného 

výsledku či Výkazu finanční pozice. 
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zpracovaný podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. Údaje za období končící 30. 6. 2019 

a 30. 6. 2018 nebyly auditovány.

v mil. Kč Pozn.: 30. 6. 2019 30. 6. 2018

Úrokové výnosy vypočítané pomocí metody efektivní úrokové míry 1 1 135  1 009

Ostatní výnosy z úroků a podobné výnosy 1 31 0

Úrokové náklady vypočítané pomocí metody efektivní 1 -220 -138

  úrokové míry 1 0 -17

Čisté úrokové výnosy 946 854

Výnosy z poplatků a provizí 2 241 260 

Náklady na poplatky a provize 2 -55 -73

Čisté výnosy z poplatků a provizí 186 187
Čistý zisk z finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty 
a kurzové rozdíly 3 98 71

Čistý zisk z ostatních finančních nástrojů 11 0

Čistý zisk z odúčtování finančních aktiv oceňovaných naběhlou hodnotou 8 30

Náklady na úvěrové ztráty z finančních aktiv -104 -104

Rezervy 3 25

Správní náklady 4 -720 -773

Ostatní provozní výnosy 5 21

Ostatní provozní náklady 4 -90 -61

Provozní zisk 343 250

Zisk před daní z příjmů 343 250

Daň z příjmů -69 -49

Čistý zisk za účetní období 274 201

Ostatní úplný výsledek
Čisté zisky / (-) ztráty z dluhových cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti 
ostatnímu úplnému výsledku  6 -2

Ostatní úplný výsledek  6 -2

Celkový úplný výsledek  280 199

Zisk za období připadající  

– Vlastníkům banky  274 201

Zisk za období  274 201

Celkový souhrnný výsledek hospodaření připadající   

– Vlastníkům banky  280 199

Celkový souhrnný výsledek hospodaření  280 199

12. Finanční výsledky za první pololetí 2019

12.1. Výkaz souhrnného výsledku za období končící 30. června 2019
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zpracovaný podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. Údaje k 30. 6. 2019 nebyly auditovány. 

Údaje k 31. 12. 2018 byly auditovány, zpráva auditora je uvedena ve Výroční zprávě Sberbank CZ, a.s. k 31. 12. 2018. 

v mil. Kč Pozn.: 30. 6. 2019 30. 6. 2018

AKTIVA    

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 1 10 280 12 165

Pohledávky za bankami 2 3 776 1 890

Derivátové finanční nástroje k obchodování 249 235

Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti ostatnímu úplnému výsledku 3 58 811

Dluhové cenné papíry oceňované naběhlou hodnotou 3 311 311

Úvěry a půjčky klientům 4 62 636 62 902

Změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů -103 -154

Derivátové finanční nástroje k zajištění úrokového rizika 101 118

Náklady a příjmy příštích období 37 70

Ostatní aktiva 377 314

Odložená daňová pohledávka 198 200

Pozemky, budovy a zařízení 564 243

Nehmotná aktiva 678 650

Aktiva celkem 79 162 79 755

CIZÍ ZDROJE    

Závazky vůči bankám 5 1 339 2 971

Závazky vůči klientům 5 66 144 66 088

Derivátové finanční nástroje k obchodování 96 145

Derivátové finanční nástroje k zajištění úrokového rizika 7 6

Závazky z emitovaných dluhových cenných papírů 5 996 1 013

Splatná daň z příjmů 18 21

Ostatní pasiva 1 335 553 

Výnosy a výdaje příštích období 16 22

Rezervy 51 54

Podřízené závazky 178 180

Závazky celkem  70 180 71 053

VLASTNÍ KAPITÁL  

Základní kapitál 2 806 2 806

Emisní ážio 4 015 4 015

Rezervní fond 206 187

Fond z přecenění 6 0

Nerozdělený zisk 1 949 1 694

Vlastní kapitál celkem 6 8 982 8 702

Závazky a vlastní kapitál celkem  79 162 79 755

12.2. Výkaz finanční pozice k 30. červnu 2019



Sberbank CZ Pololetní zpráva 2019

32

VYSVĚTLUJÍCÍ POZNÁMKY (dle IAS 34)

Bilanční suma je stabilní, drží se na úrovni vyšší než 79 mld. Kč, od 31. 12. 2018 došlo k nepatrnému poklesu o necelé 1 %. 

Za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 vygenerovala banka čistý zisk 274 mil. Kč, což představuje oproti čistému zisku vykázaného za 

srovnatelné období roku 2018 nárůst o 36 %. Hlavními důvody jsou vyšší úrokové výnosy vypočítané metodou efektivní úrokové míry, které 

vzrostly o 12 % a dosáhly výše 1,1 mld. Kč a také vyšší čistý zisk z finančních nástrojů, který vzrostl o 38 % a dosáhl výše 98 mil. Kč. Na pozi-

tivním výsledku se rovněž podílela 7% úspora ve správních nákladech, které dosáhly úrovně 720 mil. Kč a začínají tak odrážet efekt úspěšné 

transformace banky, která započala v roce 2018. 

Účetní politiky a postupy

Finanční výkazy jsou sestaveny na principu historických pořizovacích cen, s výjimkou finančních aktiv a pasiv oceňovaných reálnou hodno-

tou do zisku nebo ztráty, finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou proti ostatnímu úplnému výsledku a všech derivátových obchodů. 

Sestavení finančních výkazů v souladu s EU IFRS vyžaduje uplatňování určitých zásadních účetních odhadů. Vyžaduje rovněž, aby vedení 

využívalo svůj úsudek v procesu aplikace účetních politik a postupů banky. 

1. 1. 2019 vstoupil v platnost mezinárodní účetní standard IFRS 16, který změnil způsob klasifikace a oceňování leasingů. Účetní politiky 

a postupy nově uplatňované od 1. 1. 2019 jsou stručně popsány níže. V ostatních oblastech se banka i nadále řídí účetními politikami a postupy, 

které jsou uvedené ve Výroční zprávě Sberbank CZ, a.s. k 31. 12. 2018. 

Leasingy

Od 1. 1. 2019 přijala banka retrospektivně účetní standard IFRS 16. Banka neupravila srovnatelné údaje za rok 2018, což je v souladu 

s přechodnými ustanoveními tohoto standardu. Reklasifikace a úpravy vzniklé díky nové úpravě účtování o leasingu jsou tedy zohledněny 

v počátečních zůstatcích k 1. 1. 2019. 

Od 1. 1. 2019 jsou leasingy vykázány jako právo k užívání podkladového aktiva a související závazek z leasingu k datu, kdy banka může 

aktivum používat. Každá leasingová platba je rozdělena mezi závazek a úrok. Úrokový náklad je účtován do zisku nebo ztráty po dobu trvání 

leasingu tak, aby byla zajištěna konstantní úroková míra u zbývajícího zůstatku závazku z leasing. Právo k užívání podkladového aktiva se 

odepisuje rovnoměrně po dobu použitelnosti aktiva nebo po dobu trvání leasingu, je-li kratší. 

 

Při prvotním zaúčtování aktiv a závazků z leasingu je zohledněna současná hodnota peněžních toků. Závazek z leasingu představuje 

čistou současnou hodnotu následujících leasingových plateb:

• pevné platby (včetně v podstatě pevných plateb) snížené o pohledávky z leasingových pobídek;

• variabilní leasingové platby závislé na indexu nebo sazbě;

• částky, u nichž se očekává, že budou splatné nájemcem v rámci záruk zbytkové hodnoty;

• realizační cenu opce na nákup, pokud je dostatečně jisté, že nájemce tuto opci využije;

• platby sankcí za ukončení leasingu, pokud doba trvání leasingu odráží skutečnost, že nájemce využije opci na ukončení leasingu.
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Právo k užívání aktiva se oceňuje v pořizovacích nákladech, která zahrnují následující: 

• částku prvotního ocenění závazku z leasingu;

• leasingové platby provedené v den zahájení nebo před tímto dnem po odečtení obdržených leasingových pobídek;

• počáteční přímé náklady; a

• náklady na demontáž a uvedení místa do původního stavu.

Platby za krátkodobé leasingy a leasingy aktiv s nízkou hodnotou jsou vykázány rovnoměrně jako náklad do zisku nebo ztráty. Krátkodobé 

leasingy jsou leasingy s dobou trvání nepřesahující 12 měsíců. Aktivum je považováno za aktivum s nízkou hodnotou, pokud jeho pořizovací 

náklady nepřesáhnou 4 tis. EUR. 

Závazky k operativních leasingů vykázané v účetní závěrce za rok 2018 lze nasouhlasit na výši závazku z leasingu a práva k užívání pod-

kladového aktiva k 1. 1. 2019 následujícím způsobem: 

v mil. Kč 1. 1. 2019

Závazky z operativních leasing vykázané k 31. 12. 2018 390

Budoucí leasingové platby za období, na která se vztahuje opce na prodloužení leasingu 112

Výjimka při účtování: krátkodobé leasing -12

DPH nezahrnutá v závazku z leasingu -36

Dopad diskontování -22

Závazek z leasingu dle IFRS 16 432

Zálohové a časově rozlišené leasingové platby 4

Právo k užívání aktiva dle IFRS 16 436

Právo k užívání podkladového aktiva vykázané k 1. 1. 2019 se vztahuje k následujících typům aktiv: 

v mil. Kč 1. 1. 2019

Budovy 413

IT vybavení 15

Osobní automobily 8

Právo k užívání aktiva dle IFRS 16 436

12. Finanční výsledky za první 
pololetí 2019
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12.3. Příloha – Detail k položkám Výkazu souhrnného výsledku

1. Čisté úrokové výnosy 

v mil. Kč 30. 6. 2019 30. 6. 2018

Úvěry a jiné pohledávky v naběhlé hodnotě 1 133 1 007

Finanční závazky v naběhlé hodnotě 2 2

Úrokové výnosy vypočítané pomocí metody efektivní úrokové míry 1 135 1 009

Úroky ze zajišťovacího vztahu 31 0

Ostatní výnosy z úroků a podobné výnosy 31 0

Finanční závazky v naběhlé hodnotě -218 -136

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě -2 -2

Úrokové náklady vypočítané pomocí metody efektivní úrokové míry -220 -138

Úroky ze zajišťovacího vztahu 0 -17

Ostatní náklady na úroky a podobné náklady 0 -17

Čisté úrokové výnosy 946 854

2. Čisté výnosy z poplatků a provizí

v mil. Kč 30. 6. 2019 30. 6. 2018

Výnosy z poplatků a provizí

Zahraniční platební styk 83 86

Domácí platební styk 30 35

Poskytnuté úvěry (poplatky, které nejsou součástí efektivní úrokové míry) 48 27

Transakce v cizí měně 56 77

Transakce s cennými papíry a aktiva ve správě a úschově 11 7

Ostatní 13 28

Výnosy z poplatků a provizí celkem 241 260

Náklady na poplatky a provize celkem -55 -73

Čisté výnosy z poplatků a provizí 186 187
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3. Čistý zisk z finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty a kurzové 
rozdíly

v mil. Kč 30. 6. 2019 30. 6. 2018

Úrokové deriváty k obchodování 6 20

Měnové deriváty k obchodování 42 103

Zajišťovací deriváty -43 62

Zajišťované položky 51 -66

Kurzové rozdíly -26 -87

Devizové operace 68 39

Čistý zisk z finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty a kurzové 
rozdíly 98 71

4. Správní náklady a ostatní provozní náklady

v mil. Kč 30. 6. 2019 30. 6. 2018

Náklady na zaměstnance -437 -481

Odpisy -119 -66

Ostatní správní náklady -164 -226

Správní náklady celkem -720 -773

Příspěvek do Fondu řešení krizí -67 -45

Náklady na pojištění vkladů -13 -15

Ostatní provozní náklady -10 -1

Ostatní provozní náklady celkem -90 -61

12. Finanční výsledky za první 
pololetí 2019
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12.4. Příloha – Detail k položkám Výkazu finanční pozice

1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

v mil. Kč 30. 6. 2019 31. 12. 2018

Úvěry a vklady centrálním bankám 8 254 10 253

Povinné minimální rezervy u centrálních bank 1 360 1 245

Pokladní hotovost 600 603

Běžné účty u centrálních bank 66 64

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank celkem 10 280 12 165

2. Pohledávky za bankami

v mil. Kč 30. 6. 2019 31. 12. 2018

Stupeň 1 3 778 1 891

Pohledávky za bankami – hrubá výše 3 778 1 891

Opravná položka na úvěrová rizika -2 -1

Pohledávky za bankami v naběhlé hodnotě celkem 3 776 1 890

3. Cenné papíry

v mil. Kč 30. 6. 2019 31. 12. 2018

Oceňované naběhlou hodnotou

Neobchodované na aktivním trhu – hrubá výše 314 314

Opravná položka na úvěrová rizika -3 -3

Oceňované naběhlou hodnotou celkem 311 311

Oceňované reálnou hodnotou proti ostatnímu úplnému výsledku

Obchodované na aktivním trhu – reálná hodnota 58 811

Dluhové cenné papíry celkem 369 1 122

 



Sberbank CZ Pololetní zpráva 2019

37

4. Úvěry a půjčky klientům

v mil. Kč 30. 6. 2019 31. 12. 2018

Úvěry a vklady centrálním bankám   

Hrubá výše 64 558 64 810

Opravná položka na úvěrová rizika -1 922 -1 908

Pohledávky za klienty v naběhlé hodnotě celkem 62 636 62 902

Úvěry a půjčky klientům podle jejich úvěrové kvality lze analyzovat následovně:

K 30. 6. 2019
v mil. Kč Hrubá výše

Opravné 
položky Čistá výše

Úvěry a půjčky klientům v naběhlé hodnotě    

Stupeň 1 52 637 -485 52 152

Stupeň 2 10 289 -496 9 793

Stupeň 3 1 632 -941 691

Nakoupené nebo vzniklé úvěrově znehodnocené 0 0 0

Úvěry a půjčky klientům celkem 64 558 -1 922 62 636

K 31. 12. 2018
v mil. Kč Hrubá výše

Opravné 
položky Čistá výše

Úvěry a půjčky klientům v naběhlé hodnotě    

Stupeň 1 53 843 -458 53 385

Stupeň 2 9 263 -467 8 796

Stupeň 3 1 704 -983        721

Nakoupené nebo vzniklé úvěrově znehodnocené 0 0 0

Úvěry a půjčky klientům celkem 64 810 -1 908 62 902

5. Finanční závazky v naběhlé hodnotě

v mil. Kč 30. 6. 2019 31. 12. 2018

Závazky vůči bankám 1 339 2 971

Závazky vůči klientům 66 144 66 088

Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 67 483 69 059

Závazky z emitovaných dluhových cenných papírů 996 1 013

12. Finanční výsledky za první 
pololetí 2019
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6. Vlastní kapitál

Od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 nedošlo ke změně výše základního kapitálu. 

S vydanými kmenovými akciemi jsou spojena standardní akcionářská práva. Akcie nenesou žádná zvláštní práva, která by například 

omezovala či upřednostňovala výplatu dividend nebo umožňovala výplatu vloženého kapitálu zpět akcionáři.

v mil. Kč 30. 6. 2019 31. 12. 2018

Kmenové akcie 2 806 2 806

Prioritní akcie 0 0

Základní kapitál upsaný, splacený a zapsaný v Obchodním rejstříku 2 806 2 806

Změny ve vlastním kapitálu od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 byly následující:

v mil. Kč
Základní

kapitál
Emisní

ážio
Hrubá 

výše
Hrubá 

výše
Opravné 
položky Čistá výše

Úvěry a půjčky klientům v naběhlé hodnotě 2 806 4 015 187 0 1 694 8 702

Ostatní úplný výsledek (vykázaný       

přímo ve vlastním kapitálu) 0 0 0 6 0        6

Čistý zisk za účetní období 0 0 0 0 274 274

Celkový úplný výsledek 2019 0 0 0 6 274 280

Převod do rezervního fondu 0 0 19 0 -19 0

K 30. 6. 2019 2 806 4 015 206 6 1 949 8 982

O výplatě dividend se účtuje po jejich schválení valnou hromadou. Dividendy za roky 2013 až 2018 nebyly vyplaceny. Na valné hromadě 

konané 30. dubna 2019 bylo schváleno rozdělení zisku bez výplaty dividend tvorbou rezervního fondu a převodem do nerozděleného zisku 

minulých období. 
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12.5. Informace o provozních segmentech

Banka v prvním pololetí roku 2019 vykazuje samostatné informace o následujících čtyřech povinně vykazovaných segmentech. Tyto 

provozní segmenty představují strategické obchodní útvary Banky, které nabízejí odlišné produkty a služby a jsou řízeny odděleně, protože 

vyžadují odlišné technologie, metody distribuce produktů a poskytování služeb a marketingové strategie. Představenstvo ověřuje interní 

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

Retailové bankovnictví: fyzické osoby, podnikatelé a společnosti s obratem nižším než 1 mil. EUR;

Firemní bankovnictví: společnosti s obratem vyšším než 50 mil. EUR a nebankovní instituce ve finančním sektoru;

SME bankovnictví: malé společnosti a fyzické osoby podnikatelé s obratem od 1 do 50 mil. EUR;

Treasury: řízení aktiv a pasiv, mezibankovní obchody.

Výsledek ostatních činností Banky v rámci skupiny Ostatní (náklady centrály, nezařazené náklady a eliminační a dorovnávací položky) 

je vykázán jako součást odsouhlasení rozdílů mezi částkami tak, jak jsou vykázány pro jednotlivě povinně vykazované segmenty a údaji 

v účetní závěrce. Metodika vykazování výsledků, aktiv a pasiv v jednotlivých segmentech je v souladu s metodikou vykazování výsledků, 

aktiv a pasiv celé Banky. 

Informace o výsledcích každého povinně vykazovaného segmentu jsou uvedeny níže. Výkonnost je měřena na základě zisku před zda-

něním každého segmentu uvedeného v interních manažerských výkazech ověřovaných představenstvem. 

 

K 30. 6. 2019
v mil. Kč

Retailové
bankovnictví

Firemní  
bankovnictví SME

Treasury 
a ostatní Celkem

Čisté úrokové výnosy 549 127 289 -19 946

Neúrokové výnosy 87 47 97 72 303

Celkové výnosy segmentu 636 174 386 53 1 249

Náklady segmentu -256 -42 -78 -426 -802

Jiné významné nepeněžní položky:      

Tvorba a rozpuštění opravných položek -3 -5 -105 0 -113

Použití opravných položek 50 1 38 0 89

Odepsané pohledávky -42 0 -38 0 -80

Zisk před zdaněním segmentu 385 128 203 -373 343

Aktiva celkem 37 570 7 897 17 392 16 303 79 162

Závazky celkem 32 982 12 735 20 699 3 764 70 180

Kapitálové výdaje 23 5 11 10 49

Odpisy -69 -4 -7 -39 -119

12. Finanční výsledky za první 
pololetí 2019
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v mil. Kč 30. 6. 2019

Zisk před zdaněním  

Zisk před zdaněním povinně vykazovaných segmentů 343

Zisk před zdaněním 343

Aktiva  

Aktiva povinně vykazovaných segmentů 79 162

Aktiva celkem 79 162

Závazky  

Závazky povinně vykazovaných segmentů 70 180

Závazky celkem 70 180

12.6. 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 nástroje 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 pozorovatelné 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 oceňovacích modelů, proces revize a schvalování změn a nových oceňova-

cích modelů, čtvrtletní zpětné testování 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.
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K 30. 6. 2019
v mil. Kč Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Celkem

Finanční aktiva

Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou 58 0 0 58

Derivátové finanční nástroje k obchodování 0 249 0 249

Derivátové finanční nástroje k zajištění úrokového rizika 0 101 0 101

Finanční závazky 

Derivátové finanční nástroje k obchodování 0 96 0 96

Derivátové finanční nástroje k zajištění úrokového rizika 0 7 0 7

K 31. 12. 2018
v mil. Kč Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Celkem

Finanční aktiva

Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou 811 0 0 811

Derivátové finanční nástroje k obchodování 0 235 0 235

Derivátové finanční nástroje k zajištění úrokového rizika 0 118 0 118

Finanční závazky 

Derivátové finanční nástroje k obchodování 0 145 0 145

Derivátové finanční nástroje k zajištění úrokového rizika 0 6 0 6

V období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 nedošlo k převodu finančních aktiv a závazků vykazovaných v reálné hodnotě mezi úrovněmi 1 a 2.

12. Finanční výsledky za první 
pololetí 2019
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Za účelem kvalifikovanější prezentace finančních výsledků a finanční výkonnosti prezentuje Sberbank CZ, a.s. uživatelům pololetní zprávy 

i dodatečné, alternativní ukazatele finanční výkonnosti. Jde o ukazatele, které jsou odvozeny od základních ukazatelů prezentovaných ve 

výkazu finanční pozice a výkazu souhrnného výsledku, na něž je lze sesouhlasit, nebo je třeba uvést dodatečné údaje jinde v pololetní zprávě 

neprezentované. 

Banka se rozhodla pro prezentování finančních výsledků a finanční výkonnosti používat následující alternativní výkonnostní ukazatele. 

Srovnatelným obdobím pro položky výkazu finanční pozice je konec předchozího účetního období tj. 31. 12. 2018, u položek výkazu souhrn-

ného výsledku je srovnatelným obdobím první pololetí minulého účetního období tj. období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018.

Závazky ke klientům celkem

Ukazatel, který představuje úhrn závazků z přijatých vkladů a emitovaných cenných papírů. Jde o celkové zdroje, které banka přijala 

od nefinančních subjektů.

 

Ukazatel je součtem vybraných pozic pasivní strany výkazu finanční pozice (bilance) Banky:

v mil. Kč 30. 6. 2019 31. 12. 2018

Závazky ke klientům celkem: 67 140 67 101

 – Závazky vůči klientům 66 144 66 088

 – Závazky z emitovaných dluhových cenných papírů 996 1 013

Čisté výnosy z finančních operací 

Ukazatel představuje celkovou výši výnosů, kterých Sberbank CZ, a.s., dosáhla z hlavních činností, k nimž patří zejména přijímání vkladů 

a poskytování úvěrů. 

Ukazatel je součtem vybraných pozic výkazu souhrnného výsledku banky:

v mil. Kč 30. 6. 2019 30. 6. 2018

Oceňované naběhlou hodnotou 1 249 1 112

Čisté úrokové výnosy 946 854

Čisté výnosy z poplatků a provizí 186 187

Čistý zisk z finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty a kurzové rozdíly 98 71

Čistý zisk z ostatních finančních nástrojů 11 0

Čistý zisk z odúčtování finančních aktiv oceňovaných naběhlou hodnotou 8 30

 

13. Alternativní výkonnostní ukazatele
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Podíl nesplácených úvěrů (NPL)

Ukazatel představuje podíl objemu nevýkonných pohledávek (pohledávek se selháním) k celkovému objemu pohledávek uvedeným ve 

výkazu finanční pozice Banky:

v mil. Kč 30. 6. 2019 31. 12. 2018

Podíl nesplácených úvěrů (NPL): 2,52 % 2,63 %

 – Úvěry a půjčky – nevýkonné 1 630 1 704

 – Úvěry a půjčky klientům – brutto 64 558 64 810

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)

Ukazatel představuje průměrnou míru výnosnosti aktiv banky. Počítá se jako podíl „Čistého zisku za účetní období“ lineárně přepočte-

ného na období jednoho roku a průměrných „Aktiv celkem“ za dané účetní období. „Čistý zisk za účetní období“ je prezentován ve Výkazu 

souhrnného výsledku. Hodnota průměrných „Aktiv celkem“ je spočtena jako aritmetický průměr stavových hodnot „Aktiv celkem“ ke konci 

jednotlivých měsíců v příslušném účetním období.

v mil. Kč nebo % p.a. 30. 6. 2019 30. 6. 2018

Čistý zisk za účetní období 274 201

Průměrná aktiva za účetní období 79 542 80 855

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) 0,69 % 0,50 %

Rentabilita průměrného kapitálu Tier 1 (ROAE)

Ukazatel představuje průměrnou míru výnosnosti vlastního kapitálu Tier 1 banky. Počítá se jako podíl „Čistého zisku za účetní období“ 

lineárně přepočteného na období jednoho roku a průměrného „Vlastního kapitálu Tier 1“ za dané účetní období. „Čistý zisk za účetní období“ 

je prezentován ve Výkazu souhrnného výsledku. Hodnota průměrného „Vlastního kapitálu Tier 1“ je spočtena jako aritmetický průměr sta-

vových hodnot „Vlastního kapitálu Tier 1“ ke konci jednotlivých měsíců v příslušném účetním období. 

v mil. Kč nebo % p.a. 30. 6. 2019 30. 6. 2018

Čistý zisk za účetní období 274 201

Průměrný kapitál Tier 1 za účetní období 7 986 7 796

Rentabilita průměrného kapitálu Tier 1 (ROAE) 6,87 % 5,17 % 
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Aktiva na jednoho zaměstnance

Ukazatel představuje celkový objem majetku (aktiv) banky vykázaných ve výkazu finanční pozice (bilance) banky připadajícího na jednoho 

zaměstnance. Uvedený počet zaměstnanců představuje přepočtený průměrný evidenční stav zaměstnanců.

v mil. Kč 30. 6. 2019 30. 6. 2018

Objem aktiv 79 162 79 755

Počet zaměstnanců 757 828

Aktiva na jednoho zaměstnance 104,6 96,3

Správní náklady na jednoho zaměstnance

Ukazatel představuje celkový objem správních nákladů banky vykázaných ve výkazu souhrnného výsledku banky lineárně přepočtený 

na období jednoho roku připadající na jednoho zaměstnance. Uvedený počet zaměstnanců představuje přepočtený průměrný evidenční 

stav zaměstnanců.

v mil. Kč 30. 6. 2019 30. 6. 2018

Správní náklady 720 773

Počet zaměstnanců 757 904

Správní náklady na jednoho zaměstnance (p.a.) 1,9 1,7

Čistý zisk na jednoho zaměstnance

Ukazatel představuje celkový čistý zisk za účetní období vykázaný ve Výkazu souhrnného výsledku banky lineárně přepočtený na období 

jednoho roku připadající na jednoho zaměstnance. Uvedený počet zaměstnanců představuje přepočtený průměrný evidenční stav zaměstnanců.

v mil. Kč 30. 6. 2019 30. 6. 2018

Čistý zisk 274 201

Počet zaměstnanců 757 904

Čistý zisk na jednoho zaměstnance (p.a.) 0,724 0,446
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My, níže podepsaní, tímto prohlašujeme, že pololetní zpráva Sberbank CZ, a.s., za první pololetí roku 2019 podává dle našeho nejlepšího 

vědomí věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Sberbank CZ, a.s., za uplynulé pololetí 

a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření.

V Praze dne 26. 9. 2019

za Sberbank CZ, a.s.

…………………………………………….. ……………………………………………..

Dušan Baran Jindřich Horníček

místopředseda představenstva člen představenstva

14. Čestné prohlášení 
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15. Obchodní síť

Centrála
Praha
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5 
Tel.: +420 800 133 444

Firemní centra
Brno
M-Palác, 
Heršpická 5
658 26 Brno
Tel.: +420 543 525 219

Hradec Králové
Gočárova třída 718/13
500 02 Hradec Králové
Tel.: +420 495 000 362 

Jihlava
Matky Boží 1
586 01 Jihlava
Tel.: +420 567 584 526

Ostrava
Nádražní 643/11
702 00 Ostrava
Tel.: +420 595 133 415

Plzeň
Americká 1981/24
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 350 214

Praha 5
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5 
Tel.: +420 221 584 042

Ústí nad Labem
Mírové náměstí 3428/5A
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 667 009

Zlín
Štefánikova 5293
760 01 Zlín
Tel.: +420 577 002 119

Pobočky
Brno
M-Palác,
Heršpická 5
658 26 Brno
Tel.: +420 543 525 477

Brno
Panská 2/4
602 00 Brno
Tel.: +420 542 424 970

Brno
Galerie Vaňkovka,  
Ve Vaňkovce 1
602 00 Brno
Tel.: +420 543 552 214

České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. č. 27
370 01 České Budějovice
Tel.: +420 386 105 810

Frýdek-Místek
OC Frýda, Na Příkopě 3727
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: +420 558 604 611

Hradec Králové
Gočárova třída 718/13
500 02 Hradec Králové
Tel.: +420 495 000 358 

Jihlava
Matky Boží 1
586 01 Jihlava
Tel.: +420 567 584 511

Karlovy Vary
T. G. Masaryka 854/25
360 01 Karlovy Vary
Tel.: +420 353 244 713

Liberec
Soukenné náměstí 26
460 07 Liberec
Tel.: +420 482 428 354

Olomouc
Horní náměstí 17
772 00 Olomouc
Tel.: +420 585 202 711

Ostrava
Nádražní 11/643
702 00 Ostrava
Tel.: +420 595 133 411

Pardubice
17. listopadu 408
530 02 Pardubice
Tel.: +420 466 067 712

Plzeň
Americká 1981/24
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 350 211

Praha 1
Na Příkopě 860/24
110 00 Praha 1
Tel.: +420 267 267 911

Praha 1
Václavské nám. 804/58 
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 102 301

Praha 2
Lazarská 8
120 00 Praha 2
Tel.: +420 221 584 285

Praha 2
Náměstí I. P. Pavlova 3
120 00 Praha 2
Tel.: +420 221 102 411

Praha 4
Na Pankráci 1724/129
140 00 Praha 4
Tel.: +420 234 706 933

Praha 5
Karla Engliše 1 (Anděl)
150 00 Praha 5
Tel.: +420 257 257 301

Praha 7
Strossmayerovo náměstí 967/12
170 00 Praha 7
Tel.: +420 220 410 620

Praha 9
Centrum Černý Most, 
Chlumecká 765/6
198 19 Praha 9
Tel.: +420 221 101 313

Teplice
OC Galerie, 
Náměstí Svobody 3316
415 01 Teplice
Tel.: +420 417 543 911

Ústí nad Labem 
Mírové náměstí 3428/5A 
400 01 Ústí nad Labem 
Tel.: 475 667 004

Zlín
Štefánikova 5293
760 01 Zlín
Tel.: +420 577 002 111

Znojmo
Jana Palacha 1262/11
669 02 Znojmo
Tel.: +420 515 282 511
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Frýdek-Místek
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Ústí nad
Labem

Tábor
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Jihlava
Matky Boží 1
586 01 Jihlava
0–24 hodin

Karlovy Vary
T. G. Masaryka 854/25
360 01 Karlovy Vary
0–24 hodin

Liberec
Soukenné náměstí 26
460 07 Liberec
0–24 hodin

Olomouc
Horní náměstí 14/17
772 00 Olomouc
0–24 hodin

Ostrava
Nádražní 643/11
702 00 Ostrava
0–24 hodin

Pardubice
17. listopadu 408
530 02 Pardubice
0–24 hodin

Plzeň
Americká 1981/24
301 00 Plzeň
0–24 hodin

Praha 1
Na Příkopě 860/24
110 00 Praha 1
0–24 hodin

Praha 1
Václavské nám. 804/58 I.
110 00 Praha 1
0–24 hodin

Praha 1
Václavské nám. 804/58 II. 
(pobočka)
110 00 Praha 1
Po–Čt: 9–17 hodin 
Pá: 9–16 hodin

Praha 2
Lazarská 8/13
120 00 Praha 2
0–24 hodin

Praha 2
Náměstí I. P. Pavlova 3
120 00 Praha 2
0–24 hodin

Praha 4
Na Pankráci 1724/129
140 00 Praha 4
0–24 hodin

Praha 5
Karla Engliše 1
150 00 Praha 5
0–24 hodin

Praha 5
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5 
0–24 hodin

Praha 7
Strossmayerovo  
náměstí 967/12
170 00 Praha 7
0–24 hodin

Praha 9
Centrum Černý Most, 
Chlumecká 765/6
198 19 Praha 9
0–24 hodin

Teplice
OC Galerie,  
Náměstí Svobody 3316
415 01 Teplice
0–24 hodin

Ústí nad Labem 
Mírové náměstí 3428/5A 
400 01 Ústí nad Labem 
0–24 hodin

Zlín
Štefánikova 5293
760 01 Zlín
0–24 hodin

Znojmo
Jana Palacha 1262/11
669 02 Znojmo
0–24 hodin

Bankomaty
Brno
Panská 2/4
602 00 Brno
0–24 hodin

Brno
M-Palác, Heršpická 65
658 26 Brno
0–24 hodin

Brno
Galerie Vaňkovka,  
Ve Vaňkovce 1
602 00 Brno
7–22 hodin

České Budějovice
nám. Přemysla  
Otakara II. č. 89/27
370 01 České Budějovice
0–24 hodin

Frýdek-Místek
OC Frýda, Na Příkopě 3727
738 01 Frýdek-Místek
Po–So: 7–20 hodin
Ne: 8–20 hodin

Hradec Králové
Gočárova Třída 718/13
500 02 Hradec Králové
0–24 hodin
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Pololetní zpráva Sberbank CZ, a.s. je uveřejněna na webových stránkách banky 
v sekci Povinně uveřejňované informace: http://www.sberbankcz.cz/povinne-uverejnovane-informace/ 
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