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

Obchodní firma:      Sberbank CZ, a.s. 

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

IČ:        25083325 

Datum založení:     11. 10. 1996 

Datum zápisu do obchodního rejstříku:   31. 10. 1996 

Doba trvání:      na dobu neurčitou 

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

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

Právní forma:       akciová společnost 

Rejstříkový soud:     Městský soud v Praze 

Číslo zápisu u rejstříkového soudu:   oddíl B, vložka 4353 

Datum zápisu poslední změny:  15. 4. 2013 (zápis změny stanov a členů do-
zorčí rady) 

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

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

 

Údaje o emitovaných akciích 

401 076  ks   zaknihovaných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč 

 

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

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

Údaje o akcionářích s kvalifikovanou účastí na bance 

Sberbank Europe AG, akciová společnost, se sídlem Renngasse 10, A-1010 Vídeň, Rakousko, je 
jediným akcionářem Sberbank CZ, a.s. s kvalifikovanou účastí podle § 17a, odst. 4 zákona č. 21/1992 
Sb., o bankách. Výše podílu na hlasovacích právech činí 100 %. 

 

Údaje o struktuře konsolidačního celku 

Sberbank CZ, a.s. nemá dle zákona povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a nevytváří 
konsolidační celek. Ovládající společností ve vztahu k Sberbank CZ, a.s., je Sberbank of Russia, 
veřejná akciová společnost (Sberbank Rusko) – se sídlem 19 Vavilova St., 117997 Moskva, Ruská 
Federace, registrovaná v Jednotném státním registru právnických osob pod číslem 1027700132195. 
Výše uvedená společnost ovládá Sberbank CZ, a.s. nepřímo prostřednictvím jediného akcionáře, 
kterým je Sberbank Europe AG, akciová společnost, se sídlem Renngasse 10, A-1010 Vídeň, Ra-
kousko. 

 

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

Sberbank CZ, a.s. neovládá jinou osobu a nemá většinový podíl na jiné právnické nebo fyzické osobě. 
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2. Informace o činnostech banky 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 přijímání vkladů od veřejnosti, 

 poskytování úvěrů, 

 investování do cenných papírů na vlastní účet, 

 platební styk a zúčtování, 

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

 poskytování záruk, 

 otvírání akreditivů, 

 obstarávání inkasa, 

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

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

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

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

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

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

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

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

 finanční makléřství, 

 výkon funkce depozitáře, 

 směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), 

 poskytování bankovních informací, 

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

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

 pronájem bezpečnostních schránek. 
 
 

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

 

DOZORČÍ RADA 

PŘEDSEDA 

Mark ARNOLD 

Datum nástupu do funkce: 1. 3. 2013 
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 18 let, praxe ve vedoucí pozici – 18 let 
Členství v orgánech jiných společností: Sberbank Europe AG, Rakousko, předseda představenstva; 
Sberbank Slovensko, Slovensko, člen dozorčí rady 
 

MÍSTOPŘEDSEDA 

Valentin MIHOV 

Datum nástupu do funkce: 4. 7. 2012 
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 5 let, praxe ve vedoucí pozici – 5 let 
Členství v orgánech jiných společností: Sberbank Europe AG, Rakousko, člen představenstva; Sber-
bank BH d.d., Bosna a Hercegovina: člen dozorčí rady; Magyarországi Volksbank Zrt., Maďarsko, 
předseda dozorčí rady; PJSC Volksbank, Ukrajina, místopředseda dozorčí rady; Sberbank banka d.d., 
Slovinsko, předseda dozorčí rady 
 

ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY 

Reinhard KAUFMANN 

Datum nástupu do funkce: 14. 6. 2013 

Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 10 let, praxe ve vedoucí pozici – 8 let 

Není členem orgánů jiných společností 

 

Irina KREMLEVA 

Datum nástupu do funkce: 28. 3. 2012 

Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 20 let, praxe ve vedoucí pozici – 6 let 

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

Sberbank Rusko, Rusko, místopředsedkyně představenstva  

 

Ing. Robert KVARDA  

Datum nástupu do funkce: 21. 9. 2012 

Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 8 let, praxe ve vedoucí pozici - 17 let 

Není členem orgánů jiných společností 

 

Ing. Luboš VLČEK  

Datum nástupu do funkce: 18. 2. 2010 

Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 15 let, praxe ve vedoucí pozici - 20 let 

Není členem orgánů jiných společností 
 

 

PŘEDSTAVENSTVO 

PŘEDSEDA 

Ing. HOLUB Libor 

Datum nástupu do funkce: 1. 12. 2011 
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 11 let, praxe ve vedoucí pozici – 18 let 
Není členem orgánů jiných společností. 
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ČLENOVÉ 

GUTHAN Frank 
Datum nástupu do funkce: 1. 3. 2012 
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 20 let, praxe ve vedoucí pozici – 18 let 
Není členem orgánů jiných společností. 
 
Ing. KOMZALA Pavol 
člen představenstva 
Datum nástupu do funkce: 1. 9. 2010 
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 18 let, praxe ve vedoucí pozici – 10 let 
Není členem orgánů jiných společností. 
 
 
V druhém pololetí 2013 dojde ke změně a rozšíření členů představenstva Sberbank CZ, a.s. 
Od 1. 8. 2013 nastupuje na místo nového generálního ředitele a předsedy představenstva pan Vladi-
mír Šolc. Jiří Antoš je od poloviny července zodpovědný za retailové bankovnictví. Karel Soukeník 
bude od října zastávat funkci finančního a provozního ředitele. Sberbank CZ, a.s. si od těchto změn 
slibuje především zvýšení své konkurenceschopnosti na českém trhu.  

 
 

4. Informace o změně jména 

Volksbank CZ, a.s. od 28. února 2013 vystupuje pod značkou Sberbank. Při této příležitosti banka 
spustila nové webové stránky a zahájila komunikaci i prostřednictvím profilu Sberbank CZ na sociální 
síti Facebook.  

Již v únoru roku 2012 dokončili vlastníci Volksbank International AG a představitelé mezinárodní ban-
kovní skupiny Sberbank vyjednávání o prodeji. Nová značka je tak pouze formálním zakončením ce-
lého procesu. Všech 23 poboček banky bude označeno novým názvem a postupně budou modernizo-
vány do nového vzhledu pod značkou Sberbank. Tento proces proběhne postupně do podzimu 2013. 

Přestože dochází ke změně názvu a vlastníka, zůstává Sberbank CZ, a.s. bankou založenou podle 
českého práva s licencí udělenou Českou národní bankou. Jediným akcionářem Sberbank CZ, a.s. je 
Sberbank Europe AG se sídlem ve Vídni, dceřiná společnost skupiny Sberbank Rusko. 

Sberbank je jednou z vedoucích bank v Evropě a patří mezi nejúspěšnější finanční instituce na světě 
a dominantní hráče na trhu s inovativními bankovními produkty i nejmodernějšími technologiemi. V 
kombinaci s lokální znalostí se tak Sberbank stává silným bankovním partnerem také pro klienty v 
České republice.  
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5. Informace o hospodaření banky 

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

úspěšnou bankou a pokračuje v nastaveném trendu růstu.  

Ukazatel (v tis. Kč) 30.06.2012 30.06.2013 % 

Bilanční suma 57 254 174 66 083 461 15,42 % 

Vklady klientů 43 414 870 52 256 832 20,37 % 

Úvěry poskytnuté klientům 44 233 128 49 908 348 12,83 % 

Úrokové výnosy 1 001 034 1 072 244 7,11 % 

Úrokové náklady -371 277 -382 246 2,95 % 

Výnosy z poplatků a provizí 223 520 219 728 -1,70 % 

Náklady na poplatky a provize -39 968 -47 706 19,36 % 

Zisk před zdaněním 200 687 177 299 -11,65 % 

Zisk po zdanění 155 701 142 912 -8,21 % 

 

Přestože byl rok 2012 stále ve znamení přetrvávající krize, bilanční suma Sberbank CZ, a.s. 

k 30. 6. 2013 meziročně vzrostla o 15,42 % a dosáhla 66 miliard Kč. Změna obchodní strategie se 

výrazně projevila na meziročním nárůstu obchodních objemů. Objem klientských vkladů meziročně 

vzrostl o 20 % na 52 miliard korun. Rovněž úvěrové portfolio banky zaznamenalo obdobné tempo 

růstu. Úvěry poskytnuté klientům meziročně vzrostly o 13 % na 50 miliard korun.  

Hospodářský výsledek po zdanění činí 143 mil. Kč. Meziročně byl hospodářský výsledek ovlivněn 

zejména poklesem úrokových sazeb z úvěrů, vyšší tvorbou opravných položek ke klientským úvěrům 

a do určité míry se ve výši úrokových nákladů projevil dynamický nárůst klientských vkladů. 

Kapitálová přiměřenost Sberbank CZ, a.s. dosáhla hodnoty 11,16 %. 

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

mu úvěrů sloužících ke krytí o 105 % z objemu 11,591 miliardy Kč v pololetí 2012 na 12,249 miliardy 

v pololetí 2013. Závazky z dluhopisů ve výši 3,609 miliardy Kč jsou kryty hypotečními úvěry k 30. 6. 

2013 z více jak 339 %. Zástavní hodnota nemovitostí zajišťující tyto úvěry je ve výši 25,759 miliardy 

Kč, což více jak sedminásobně pokrývá závazky banky z emitovaných dluhopisů. 

Výhledy ekonomické aktivity ve světě stále potvrzují pro letošní rok pokles hospodářské výkonnosti v 

evropském teritoriu, a to jak pro země eurozóny, tak i celou Evropskou unii. Rok 2014 je prozatím 

vnímán jako rok obratu k pozitivnímu hospodářskému růstu při mírách inflace pozvolna se přibližují-

cích 2% úrovni. Tahounem (i když oslabeným) evropského hospodářství zůstává Německo, jehož 

ekonomika by měla významně stát za očekávaným evropským oživením v roce 2014. U ostatních 

regionů světa (asijsko-pacifický, severoamerický, latinskoamerický) je předpokládán pozitivní růst jak 

pro rok 2013, tak v souladu s očekávaným globálním oživením ještě mírně zvýšený růst pro rok 2014. 

Za tímto vývojem stojí jak dynamicky se vyvíjející ekonomika Spojených států se svou relativně ro-

bustní ekonomickou výkonností poblíž 2% úrovně, tak i progresivně se rozvíjející země skupiny BRIC 

(kromě Brazílie, jejíž ekonomická výkonnost je v současné době oslabená). Roli premianta skupiny 

BRIC zastává nadále Čína, která do roku 2014 bude vykazovat stále nejvyšší tempa ekonomického 

růstu při nejnižší inflaci. 

Očekávání Sberbank CZ, a.s. ohledně budoucího vývoje jsou odvozena z očekávaného makroeko-
nomického vývoje v České republice. Očekáváme delší období velmi nízkého růstu HDP či stagnace. 
Předpokládáme velmi pomalou domácí poptávku, spolu s nedostatkem ochoty investorů investovat. 
Dluhová krize v eurozóně bude po dobu několika let nadále ovlivňovat evropské ekonomiky. Úrokové 
sazby dosáhnou historických minim: pokles krátkodobých sazeb je následován rychlým poklesem také 
dlouhodobých úrokových sazeb. Nicméně, snížení úrokových sazeb centrálních bank nemusí být do-
statečným impulsem pro hospodářský růst, stejně jako zvýšené regulační požadavky v EU nemusí 
omezit ochotu banky poskytovat úvěry a půjčky. 
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6. Finanční výsledky za I. pololetí 2013 

ROZVAHA  

- nekonsolidovaná rozvaha k 31. 12. 2012 a 30. 6. 2013 v tis. Kč. Údaje byly připraveny podle meziná-
rodních účetních standardů (IAS/IFRS). Údaje za období končící 31. 12. 2012 jsou auditované, údaje 
k 30. 6. 2013 nejsou auditované. 

 

Rozvaha banky 31.12.2012 30.06.2013 

Aktiva celkem 61 311 518 66 083 461 

Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 7 195 878 4 840 328 

Finanční aktiva k obchodování 294 140 282 963 

    Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou 283 148 243 814 

    Kapitálové nástroje k obchodování 0 0 

    Dluhové cenné papíry k obchodování 10 992 39 149 

    Pohledávky k obchodování 0 0 

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 253 948 0 

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

    Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 253 948 0 

    Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 0 0 

Realizovatelná finanční aktiva 2 253 165 2 913 073 

    Kapitálové nástroje realizovatelné 0 0 

    Dluhové cenné papíry realizovatelné 2 253 165 2 913 073 

    Pohledávky realizovatelné 0 0 

Úvěry a jiné pohledávky 50 898 988 57 541 914 

    Dluhové cenné papíry neobchodovatelné 60 740 62 164 

    Pohledávky 50 838 248 57 479 750 

Finanční investice držené do splatnosti 0 0 

    Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 0 0 

    Pohledávky držené do splatnosti 0 0 

Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou 0 0 

Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0 0 

Hmotný majetek 192 899 243 086 

    Pozemky, budovy a zařízení 192 899 243 086 

    Investice do nemovitostí 0 0 

Nehmotný majetek 109 941 111 111 

    Goodwill 0 0 

    Ostatní nehmotný majetek 109 941 111 111 

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

Daňové pohledávky 44 816 63 438 

    Pohledávky ze splatné daně 31 836 41 760 

    Pohledávky z odložené daně 12 980 21 678 

Ostatní aktiva 67 743 87 548 

Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 0 0 
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Pasiva - Závazky a vlastní kapitál celkem 61 311 518 66 083 461 

Závazky celkem 56 001 990 60 651 678 

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

Finanční deriváty k obchodování  275 723 255 352 

    Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou 275 723 255 352 

    Závazky z krátkých prodejů 0 0 

    Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování 0 0 

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

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 505 880 0 

    Vklady, úvěry a ost. fin. závazky v reálné hod. vykázané do zisku/ztráty 505 880 0 

    Emitované dluh. cenné papíry v reál. hod. vykázané do zisku nebo ztráty 0 0 

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

Finanční závazky v naběhlé hodnotě 54 809 144 59 514 319 

    Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 48 063 119 52 080 848 

       Vklady a ost. fin. závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr. institucím 6 927 408 6 996 895 

       Vklady a ost. fin. záv. v naběhlé hod. vůči jin. osobám než úvěr. inst. 41 135 672 45 083 553 

      Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektorově nečleněné 39 400 

    Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 6 493 445 7 172 879 

    Podřízené závazky v naběhlé hodnotě 252 580 260 592 

Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy 0 0 

Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou 0 0 

Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0 0 

Rezervy 34 859 31 232 

Daňové závazky 0 0 

    Závazky ze splatné daně 0 0 

    Závazky z odložené daně 0 0 

Ostatní závazky 376 384 850 775 

Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0 0 

Vlastní kapitál celkem 5 309 528 5 431 783 

   Základní kapitál 2 005 380 2 005 380 

   Emisní ážio 2 694 628 2 694 628 

   Další vlastní kapitál 0 0 

   Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly 7 628 -13 029 

   Rezervní fondy 109 902 120 369 

   Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období 282 636 481 523 

   Vlastní akcie 0 0 

   Zisk (ztráta) za běžné účetní období 209 354 142 912 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

- nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2012 a 30. 6. 2013 v tis. Kč. Údaje byly připraveny 
podle mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS). Údaje za období končící 30. 6. 2012 a k 30. 6. 
2013 nejsou auditované. 

 

Výkaz zisku a ztráty 30.06.2012 30.06.2013 

Zisk z finanční a provozní činnosti 788 879 850 365 

    Úrokové výnosy 1 001 034 1 072 244 

    Úrokové náklady -371 277 -382 246 

    Výnosy z dividend 0 0 

    Výnosy z poplatků a provizí 223 520 219 728 

    Náklady na poplatky a provize -39 968 -47 706 

    Realizované zisky/ztráty z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z -2 501 2 402 

    Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování 6 401 21 973 

    Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do zisku/ztráty -397 -316 

    Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví 0 0 

    Kurzové rozdíly -1 633 -864 

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

    Ostatní provozní výnosy 557 1 070 

    Ostatní provozní náklady -26 857 -35 920 

Správní náklady -418 203 -477 483 

    Náklady na zaměstnance -253 750 -268 720 

    Ostatní správní náklady -164 453 -208 763 

Odpisy -35 839 -44 222 

Tvorba rezerv 1 569 4 055 

Ztráty ze znehodnocení -136 317 -156 469 

    Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do zisku/ztráty -136 317 -156 469 

    Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv 0 0 

Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu zisku/ztráty 0 0 

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

Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 598 1 053 

Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním 200 687 177 299 

Náklady na daň z příjmů -44 986 -34 387 

Zisk nebo ztráta po zdanění 155 701 142 912 

    Zisk nebo ztráta z pokračující činnosti po zdanění 155 701 142 912 

    Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění 0 0 

 

VYSVĚTLUJÍCÍ POZNÁMKY (dle IAS 34) 

Bilanční suma je stabilní, překročila 66 mld. Kč a zaznamenala 15 % meziroční nárůst. Sberbank CZ, 

a.s. generovala v pololetí čistý zisk o 8% nižší se srovnatelným obdobím předchozího roku. Čisté úro-

kové výnosy jsou mírně vyšší jako ve srovnatelném období předchozího roku, čisté výnosy z poplatků 

a provizí poklesly o necelé 2%. 

V pololetní zprávě byly použity stejné účetní politiky a metody jako v poslední roční účetní závěrce. 
Pololetní údaje nejsou ověřeny auditorem. 

V prvním pololetí roku 2013 byla splacena emise hypotečních zástavních listů ISIN CZ0002002181 

v objemu 500 mil. Kč.  
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Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti řádné valné hromady dne 23. 4. 2013 nebyly 
za rok 2012 vyplaceny žádné dividendy. 

K 30. 6. 2013 měla Sberbank CZ, a.s. pohledávky za spřízněnými stranami. Mezi nejvýznamnější patří 
pohledávky za Sberbank Europe AG v celkové výši přes 5,35 mld. Kč a pohledávky za Sberbank Rus-
ko v celkové výši 1,4 mld. Kč. 

Sberbank CZ, a.s. obdržela dne 24. prosince 2004 od Evropské banky pro obnovu a rozvoj podřízený 
dluh ve výši 10 mil. EUR, který je splatný jednorázově dne 9. dubna 2015.  Tento dluh včetně časově 
rozlišeného úroku ve výši 259,5mil. Kč (k 31. prosinci 2012: 251,4mil. Kč) je podřízen všem ostatním 
závazkům Sberbank CZ, a.s. a ve výši 103,8 mil. Kč (k 31. prosinci 2012: 150,8 mil. Kč) tvoří součást 
dodatkového kapitálu definovaného ČNB pro účely stanovení kapitálové přiměřenosti Sberbank CZ, 
a.s. Změna podřízeného dluhu je způsobena změnou měnového kurzu. Pokles příspěvku k dodatko-
vému kapitálu definovaného ČNB pro účely stanovení kapitálové přiměřenosti Sberbank CZ, a.s. je 
způsoben snížením podle Vyhlášky ČNB č.123/2007 Sb. § 58 (4) – dva roky před splatností. 

V souladu se záměry vlastníka banky a strategiemi pro její rozvoj došlo k výrazným úpravám organi-
zační struktury banky zejména v oblasti korporátních obchodů, řízení rizika a bankovních operací, od 
kterých banka očekává efektivní naplnění jejich cílů. 

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

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

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

 

INFORMACE O PROVOZNÍCH SEGMENTECH  

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

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

nabízejí odlišné produkty a služby a jsou řízeny odděleně, protože vyžadují odlišné technologie, me-

tody distribuce produktů a poskytování služeb a marketingové strategie. Představenstvo ověřuje inter-

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

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

30 mil. Kč;  

 Firemní bankovnictví: společnosti s obratem vyšším než 30 mil. Kč a nebankovní institu-

ce ve finančním sektoru;  

 Treasury: segment řízení aktiv a závazků, dealing.  

Výsledek ostatních činností Sberbank CZ, a.s. (náklady centrály, nezařazené náklady a eliminační a 

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

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

Informace o provozních segmentech za první pololetí 2013: 

(mil. Kč)  Retailové 

bankovnictví 

 Firemní 

bankovnictví  

Treasury  Celkem  

Čisté úrokové výnosy  216 477 8 701 

Neúrokové výnosy  61 99 24 185 

Náklady segmentu -186 -64 -14 -265 

Výsledky segmentu 91 511 18 620 

 Jiné významné nepeněžní položky 

(ztráty ze snížení hodnoty úvěrů) -49 -64 0 -113 

Zisk před zdaněním segmentu  42 447 18 508 

Aktiva 17 558 33 765 14 760 66 083 

Závazky  21 448 27 022 12 181 60 652 

Kapitálové výdaje  53 2 1 56 

Odpisy  11 2 2 14 
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7. Kontaktní informace 

 

Kontaktní informace:  

Statutární sídlo 

Sberbank CZ, a.s. 

Na Pankráci 1724/129 

140 00 Praha 4 

IČ: 250 833 25 

Telefon 800 133 444 

Kód banky 6800 

SWIFT VBOECZ2X 

Reuters VBCZ 

E-mail mail@sberbankcz.cz  

Internet http://www.sberbankcz.cz  

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

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

 

8. Prohlášení Sberbank CZ, a.s. 

Sberbank CZ, a.s. prohlašuje, že podle jejího nejlepšího vědomí podává pololetní zpráva věrný a po-
ctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření banky za uplynulé polo-
letí a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření 
banky. 
 
V Praze dne 19. srpna 2013 
 
Sberbank CZ, a.s. 

 

 

Pavol Komzala              Vladimír Šolc 

člen představenstva                                          předseda představenstva a generální ředitel 
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