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Tato pololetní zpráva Sberbank CZ, a.s., vypracovaná za první pololetní období roku 2017 poskytuje věrný a poctivý 
obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé pololetí. Údaje a informace 
v této zprávě jsou uváděné vždy k datu 30. června 2017, není-li stanoveno jinak. Tato pololetní zpráva nebyla ověřena 
auditorem.
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2. PROFIL SBERBANK CZ, A.S.

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)–o) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů, které jsou uvedeny v povolení působit jako banka vydaném dle 
shora uvedeného zákona.

Kód banky 6800

BIC/SWIFT VBOECZ2XXXX

Identifikátor datové schránky f94gyc6

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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3. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA

Vážení klienti, obchodní partneři a akcionáři,

první pololetí roku 2017 pro nás bylo ve znamení 
rekordních objemů prodejů a významného meziročního 
růstu zisku. 

Za prvních šest měsíců roku Sberbank CZ, a.s., dosáhla 
zisku po zdanění ve výši 202,6 mil. Kč. K meziročnímu 
růstu hospodářských výsledků o 198 % přispěl především 
rekordní zájem o spotřebitelské a hypotéční úvěry 
a v segmentu firemních zákazníků mimořádný objem 
devizových operací před ukončením intervenčního režimu 
ČNB. Zisk z finančních operací před tvorbou rezerv 
a opravných položek činil ke konci června celkem 
1,150 mld. korun. 

V segmentu fyzických osob, tj. občanů a drobných 
podnikatelů, banka dosáhla dvouciferného růstu prodeje 
spotřebitelských, micro investičních úvěrů a především 
hypotéčních úvěrů. Přispěly k tomu produktové kampaně 
s novými produktovými benefity, kdy jsme v případě 
spotřebitelských a micro investičních úvěrů klientům 
nabídli garanci nejvýhodnější úrokové sazby. Celkový 
objem úvěrů se v tomto segmentu zvýšil na téměř 
28 mld. Kč. Vedle úrokových výnosů v tomto segmentu 
rostly i výnosy z pojištění, investic a poplatků.

V segmentu firemních zákazníků k dobrým výsledkům 
přispěl mimořádný objem FX operací před očekávaným 
uvolněním kurzu koruny vůči euru ze strany ČNB. Zájem 
o zajištění kurzového rizika měli nejen klienti ze segmentu 
velkých korporací, ale i malých a středních firem. Dařilo 
se i v oblasti strukturovaného financování. Sberbank CZ 
se v prvním pololetí podílela na několika významných 
syndikovaných úvěrech.

Bilanční suma Sberbank CZ, a.s., k 30. 6. 2017 meziročně 
vzrostla o 5,33 % a dosáhla 78 mld. Kč. Objem úvěrů 
poskytnutých klientům vzrostl oproti stejnému 
předchozího roku o 9,90 % na 58 mld. Kč. Závazky 
ke klientům vzrostly o 2,06 %.

I přes růst obchodních výsledků se provozní náklady dařilo 
držet pod kontrolou, za první pololetí dosáhly 749 mil. Kč. 
Na úrovni loňského roku byly i opravné položky. Díky 
vysoké kvalitě úvěrového portfolia byl jejich objem 
meziročně stejný, a to i přes zmíněný rekordní růst objemu 
poskytnutých úvěrů.

Díky pečlivému řízení rizik banka v prvním pololetí roku 
udržovala i nízký podíl úvěrů v selhání (NPL), který se 
od konce roku 2016 mírně snížil na 5,55 %. 

Bance se podařilo udržet i vysokou likviditní stabilitu 
a ukazatelem LCR nadále s velkou rezervou plní regulací 
předepsané hodnoty.

Banka má zároveň dostatečnou kapitálovou vybavenost 
pro rozvoj svých obchodních aktivit a posilování své 
pozice na trhu. 

Za dosažené výsledky děkujeme jak našim klientům 
a obchodním partnerům, tak i našim zaměstnancům.

Vladimír Šolc
předseda představenstva
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4. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UKAZATELŮ

v mil. Kč 30. 6. 2017 31. 12. 2016 30. 6. 2016
meziroční
  změna**

Bilanční suma 78 036 71 965 74 087 5,33 %

Kapitálová přiměřenost 16,60 % 16,55 % 16,03 %  

Závazky ke klientům celkem 62 316 59 049 61 061 2,06 %

Pohledávky za klienty 58 082 55 613 52 851 9,90 %

Zisk z finančních operací před tvorbou rezerv 
a opravných položek 1 150 2 028 946 21,56 %

Správní náklady 697 1 398 662 5,29 %

Zisk z běžné činnosti před zdaněním 251 336 78 221,79 %

Zisk z běžné činnosti po zdanění 203 272 68 198,53 %

Počet klientů 109 664 108 310 106 577 2,90 %

Počet zaměstnanců* 885 851 845 4,73 %

Počet prodejních míst 28 28 29

Podíl nesplácených úvěrů (NPL) 5,55 % 5,74 % 4,39 %

*   včetně zaměstnanců na mateřské dovolené  
** meziroční změna= data k 30.6.2017 / data k 30. 6. 2016

Bilanční suma Sberbank CZ, a.s., k 30. 6. 2017 meziročně 
vzrostla o 5,33 % a dosáhla 78 mld. Kč. Objem úvěrů 
poskytnutých klientům vzrostl oproti stejnému 
předchozího roku o 9,90 % na 58 mld. Kč. Závazky 
ke klientům vzrostly o 2,06 %. 

Meziročně vzrostl hospodářský výsledek po zdanění 
o 198,53 % a činí 203 mil. Kč. Čisté úrokové výnosy a čistý 

Struktura přehledu nejdůležitějších ukazatelů byla oproti Pololetní zprávě k 30. 6. 2016, změněna a odpovídá struktuře 
nejdůležitějších ukazatelů ve Výroční zprávě Sberbank CZ, a.s., k 31. 12. 2016. 

zisk z obchodování významně přispěly k růstu zisku – 
detail je uveden v kapitole Alternativní výkonnostní 
ukazatele a v kapitole Finanční výsledky za první pololetí 
2017. 

Kapitálová přiměřenost Sberbank CZ, a.s., dosáhla 
hodnoty 16,6 %.
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5. SKUPINA SBERBANK EUROPE

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 
společnosti Sberbank CZ, a.s., a jako mateřská společnost 
působí na devíti evropských trzích: Rakousko, Německo, 
Bosna a Hercegovina (Sarajevo a Banja Luka), Chorvatsko, 
Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Srbsko a Ukrajina.1

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 poskytuje finanční služby v souladu 
s jejím předmětem podnikání a bankovní licencí.

Společnost Sberbank Europe AG je přímo ovládající osobou 
společnosti Sberbank CZ, a.s., a společnost Sberbank of 
Russia je nepřímo ovládající osobou společnosti 
Sberbank CZ, a.s., kterou ovládá prostřednictvím 
společnosti Sberbank Europe AG.

Ovládání ve Sberbank CZ, a.s., je vykonáváno 
zejména prostřednictvím 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.

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

Jindřich HORNÍČEK
Chief Risk Officer

Členem představenstva od: 1. 2. 2016 
Bankovní praxe: 15 let
Praxe ve vedoucí pozici: 10 let

Jindřich Horníček se narodil dne 
18. 8. 1977 v Brně, kde vystudoval 
ekonomii na Masarykově univerzitě. 
V letech 2000–2001 pracoval 
ve společnosti Kasolvenzia Morava 
s.r.o., kde se zabýval správou 
problematických pohledávek. Od roku 
2002 působí ve Sberbank CZ, a.s. (dříve 
Volksbank 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 řízení 
rizik.

Je členem dozorčí rady Nadačního 
fondu Sberbank CZ, není členem 
orgánů jiných společností.

Členové představenstva

Jiří ANTOŠ
Chief Retail Officer

Členem představenstva od: 11. 8. 2013
Bankovní praxe: 18 let
Praxe ve vedoucí pozici: 18 let 

Jiří Antoš se narodil dne 7. 9. 1972 
v Roudnici nad Labem. Vystudoval 
ekonomii na Bankovním institutu 
vysoké školy v Praze. V letech 1993– 
1994 pracoval ve společnosti Mignon, 
a.s. jako broker. V letech 1994–1998 
byl Region Retail Sales Managerem 
ve společnosti Agrobanka, a.s. V letech 
1998–2004 působil v GE Capital Bank, 
a.s., kde zastával různé pozice. V letech 
1998–2000 byl Quality Managerem, 
v letech 2000–2001 Senior Quality 
Managerem a v letech 2001–2004 
zastával vedoucí pozici Head of Retail 
Sales Support Department. V letech 
2004–2006 pracoval v Bratislavě pro 
společnost Poštová Banka, a.s. jako 
Retail Sales Director. V letech 2006– 
2011 byl společníkem a CEO konzultační 
společnosti CapacityPro, s.r.o. V letech 
2011–2012 působil ve Vídni v Raiffeisen 
Bank International jako Head of Sales, 
Service & Distribution. V roce 2013 
se stal Head of Sales and Distribution 
ve Sberbank Europe AG ve Vídni. 
Od roku 2013 je členem představenstva 
Sberbank CZ, a.s. odpovědným 
za oblast retailového bankovnictví 
a marketingu. 

Je předsedou dozorčí rady Nadačního 
fondu Sberbank CZ, není členem 
orgánů jiných společností.

6.1. Představenstvo
Předseda představenstva

Vladimír ŠOLC
Chief Executive Officer
Chief Corporate Officer

Členem představenstva od: 1. 8. 2013
Předsedou představenstva od: 
12. 8. 2013
Bankovní praxe: 18 let
Praxe ve vedoucí pozici: 15 let

Vladimír Šolc se narodil dne 16. 9. 1971 
v Kanadě, kde vystudoval ekonomii 
na Rochester Institute of Technology. 
Má bohaté zkušenosti v oblasti 
ekonomie, bankovnictví a řízení 
korporátních a finančních institucí. 
V letech 1995–2000 působil  
na pozici Assistant Vice President 
v COMMERZBANK AG. V letech 2000– 
2006 působil ve společnosti CREDIT 
SUISSE, ve které první dva roky působil 
na pozici Vice-President v Praze 
a následné čtyři roky zastával funkci 
Director v Londýně. V letech 2006–
2009 zastával funkci Chief Executive 
Officer (CEO) V DEUTSCHE BANK AG 
v Praze. Od roku 2011 do srpna 2013 
byl partnerem DELOITTE ADVISORY. 
Od srpna 2013 působí ve Sberbank 
CZ, a.s., jako člen představenstva 
na pozici Chief Executive Officer (CEO) 
a od června 2017 na pozici Chief 
Corporate Officer (CCO).

Není členem orgánů jiných společností.

SBERBANK CZ  |  POLOLETNÍ ZPRÁVA 2017
ORGÁNY SPOLEČNOSTI



007

Karel SOUKENÍK
Chief Financial & Operation Officer

Členem představenstva od: 1. 10. 2013
Bankovní praxe: 12 let
Praxe ve vedoucí pozici: 12 let

Karel Soukeník se narodil dne 11. 8. 1973 
v Plzni. Vystudoval MFF na Univerzitě 
Karlově v Praze a doktorské studium 
zaměřené na oblast ekonomie na 
Univerzitě Karlově v Praze (CERGE-EI) 
a Státní Univerzitě New York. V letech 
2001–2004 pracoval jako Management 
Consultant ve společnosti McKinsey & 
Company. V letech 2005–2007 působil 
v Citibank na vedoucích pozicích jako 
Head of GCB controlling, Head of 
Business MIS. V letech 2007–2008 
zastával pozici Integration Manager 
a v letech 2008–2013 pozici Chief 
Financial Officer v Raiffeisenbank, a.s. 
Od roku 2013 je členem představenstva 
Sberbank CZ, a.s. odpovědným za 
oblast organizace & IT, finanční řízení, 
banking operations, hospodářskou 
správu, ALM &Treasury.

Je členem dozorčí rady Nadačního 
fondu Sberbank CZ a členem dozorčí 
rady Nadace CERGE-EI, není členem 
orgánů jiných společností.

Členové představenstva, 
kterým skončilo členství v první 
polovině roku 2017

Miroslav LUKÁČ
Chief Corporate Banking Officer

Členem představenstva od: 1. 11. 2014
Bankovní praxe: 21 let
Praxe ve vedoucí pozici: 16 let

Ke dni 23. června 2017 došlo k ukončení 
výkonu funkce člena představenstva 
odpovědného za oblast korporátního 
bankovnictví. Miroslav Lukáč působil 
jako člen představenstva ve Sberbank 
CZ, a.s., od 1. listopadu 2014

V souvislosti s ukončením výkonu 
funkce Miroslava Lukáče 
v představenstvu banky předseda 
představenstva Vladimír Šolc převzal 
uvolněný rezort a stal se tak 
s účinností od 24. června 2017 členem 
představenstva banky odpovědným 
za oblast korporátního bankovnictví.
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Výbor pro řízení pohledávek 
v selhání (DAC)

Členy výboru s hlasujícím právem 
jsou všichni členové představenstva 
Sberbank CZ, a.s., vedoucí OU 037 
Workout & Restructuring, vedoucí 
OU 073 Credit Risk.

Vladimír ŠOLC 
Chief Executive Officer
Chief Corporate Officer

Jiří ANTOŠ 
Chief Retail Officer

Jindřich HORNÍČEK 
Chief Risk Officer

Karel SOUKENÍK 
Chief Financial & Operation Officer

Jiřina MEVALDOVÁ
vedoucí OU 037 Workout & 
Restructuring

Martin VAKOČ
vedoucí OU 073 Credit Risk

Úvěrový výbor

Členy výboru s hlasujícím právem 
jsou všichni členové představenstva 
Sberbank CZ, a.s., vedoucí OU 036 
Underwriting Division, vedoucí 
OU 368 Corporate Underwriting 

Vladimír ŠOLC 
Chief Executive Officer
Chief Corporate Officer

Jiří ANTOŠ 
Chief Retail Officer

Jindřich HORNÍČEK 
Chief Risk Officer

Karel SOUKENÍK 
Chief Financial & Operation Officer

Dmitry KHARIN
vedoucí OU 036 Underwriting 
Division

Jan VESELÝ
vedoucí OU 368 Corporate 
Underwriting

Výbor pro řízení aktiv a pasiv

Členy výboru s hlasujícím právem 
jsou všichni členové představenstva 
Sberbank CZ, a.s., vedoucí OU 026 
ALM/Treasury, vedoucí OU 074 
Market & Operational Risk. 

Vladimír ŠOLC 
Chief Executive Officer
Chief Corporate Officer

Jiří ANTOŠ 
Chief Retail Officer

Jindřich HORNÍČEK 
Chief Risk Officer

Karel SOUKENÍK 
Chief Financial & Operation Officer

Pavel SÜSSER
vedoucí OU 026 ALM/Treasury

Zdeněk DANIEL
vedoucí OU 074 Market & 
Operational Risk

Výbory zřízené představenstvem
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Řídící výbor

Členy výboru s hlasujícím právem 
jsou všichni členové představenstva 
Sberbank CZ, a.s., vedoucí OU 015 
IT & PMO, vedoucí OU 150 
Organisation.

Vladimír ŠOLC 
Chief Executive Officer
Chief Corporate Officer

Jiří ANTOŠ 
Chief Retail Officer

Jindřich HORNÍČEK 
Chief Risk Officer

Karel SOUKENÍK 
Chief Financial & Operation Officer

Zdeněk MATYÁŠ
vedoucí OU 015 IT & PMO

Pavlína KOŽOUŠKOVÁ
vedoucí OU 150 Organisation

Výbor pro řízení rizik

Členy výboru s hlasujícím právem 
jsou všichni členové představenstva 
Sberbank CZ, a.s., vedoucí OU 070 
Integrated Risk Management, 
vedoucí OU 073 Credit Risk.

Vladimír ŠOLC 
Chief Executive Officer
Chief Corporate Officer

Jiří ANTOŠ 
Chief Retail Officer

Jindřich HORNÍČEK 
Chief Risk Officer

Karel SOUKENÍK 
Chief Financial & Operation Officer

Tomáš HANZLÍK
vedoucí OU 070 Integrated Risk 
Management

Martin VAKOČ
vedoucí OU 073 Credit Risk

Výbor pro retail

Členy výboru s hlasujícím právem 
jsou člen představenstva Sberbank 
CZ, a.s. odpovědný za oblast 
retailového bankovnictví, vedoucí 
OU 058 Segments & Marketing, 
vedoucí OU 155 Retail Products & 
CRM, vedoucí OU 090 Distribution, 
vedoucí OU 056 Digital Banking, 
vedoucí OU 120 Controlling.

Jiří ANTOŠ 
Chief Retail Officer

Ondřej HAVLÍK
vedoucí OU 058 Segments & 
Marketing

Gabriela BRŮHOVÁ
vedoucí OU 155 Retail Products & 
CRM

Jan KOTARA
vedoucí OU 090 Distribution

Ladislav SEIFRT
vedoucí OU 056 Digital Banking

Jiří PENSIMUS
vedoucí OU 120 Controlling
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Členové dozorčí rady

Elena VIKLOVA

Členem dozorčí rady od: 1. 1. 2016
Bankovní praxe: 10 let
Praxe ve vedoucí pozici: 8 let

Elena Viklova se narodila dne 1. 3. 1985 
v Moskvě. Vystudovala ekonomii na 
Státní univerzitě v Moskvě. Od roku 
2007 pracuje ve Sberbank of Russia 
na různých pozicích. V letech 2007–
2008 působila na pozici Relationship 
manager. V letech 2008–2012 byla 
vedoucím oddělení Foreign network 
development, v letech 2012–2014 
jako vedoucí oddělení International 
business development, od 2014 působí 
jako Managing director.

Členství v orgánech jiných 
společností:
Je členem dozorčí rady Sberbank 
banka d.d. ve Slovinsku, předsedou 
výboru pro audit ve Sberbank banka 
d.d. ve Slovinsku, členem dozorčí rady 
ve Sberbank BH d.d. Sarajevo v Bosně 
a Hercegovině, členem dozorčí rady 
ve Sberbank Srbija a.d. Beograd 
v Srbsku, místopředsedou dozorčí 
rady ve Sberbank Magyarország Zrt. 
v Maďarsku, místopředsedou výboru 
pro audit ve Sberbank Magyarország 
Zrt. v Maďarsku.

Místopředseda dozorčí rady

Arndt RÖCHLING

Členem dozorčí rady od: 2. 11. 2016
Místopředsedou dozorčí rady od: 
16. 11. 2016
Bankovní praxe: 14 let
Praxe ve vedoucí pozici: 10 let

Arndt Röchling se narodil dne 
20. 10. 1967 ve Spolkové republice 
Německo. Vystudoval univerzitu 
v Pasově, obor správa podniků se 
zaměřením 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 
Zentralbank Austria AG, kde pracoval 
na různých pozicích. V letech 2007–
2009 byl vedoucím oddělení Financial 
Controlling v Raiffeisenbank Russia. 
V letech 2009–2015 byl členem 
představenstva Raiffeisenbank Russia 
odpovědným za oblast CFO. V letech 
2015–2016 byl členem představenstva 
v Deutsche Bank v Rusku a od roku 
2016 je členem představenstva 
Sberbank Europe 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 Sberbank Srbija a.d. 
Beograd v Srbsku, předsedou dozorčí 
rady ve Sberbank Srbija a.d. Beograd 
v Srbsku, předsedou dozorčí rady 
ve Sberbank a.d. Banja Luka v Bosně 
a Hercegovině, členem dozorčí rady 
ve Sberbank Magyarország Zrt. 
v Maďarsku, předsedou dozorčí rady 
PJSC VS Bank na Ukrajině.

6.2. Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady

Hans Gerhard RANDA 

Členem dozorčí rady od: 23. 2. 2017
Předsedou dozorčí rady od: 3. 3. 2017
Bankovní praxe: od roku 1962
Praxe ve vedoucí pozici: od roku 1986

Hans Gerhard Randa od roku 1962 
do roku 1986 pracoval na různých 
pozicích v Zentralsparkasse der 
Gemeinde Wien. Od roku 1986 do 
1990 byl členem představenstva 
v Creditanstalt-Bankverein AG. V roce 
1990 byl předsedou představenstva 
v Österreichische Länderbank AG. Od 
roku 1991 do 1995 byl místopředsedou 
představenstva v Z-Länderbank Bank 
Austria AG. Od roku 1995 do 2001 byl 
předsedou představenstva v Bank 
Austria AG. Od roku 2001 do 2005 byl 
členem představenstva v Bayerische 
Hypo und Vereinsbank AG. Od roku 
2003 do 2005 byl předsedou dozorčí 
rady v Bank Austria Creditanstalt AG. 
Od roku 2005 do 2008 byl výkonným 
vice-prezidentem pro finanční 
plánování v MAGNA International Inc., 
Toronto.

Členství v orgánech jiných 
společností:
Je předsedou představenstva Sberbank 
Europe AG ve Vídni a předsedou 
dozorčí rady ve Sberbank 
Magyarország Zrt. v Maďarsku.
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Reinhard KAUFMANN

Členem dozorčí rady od: 14. 6. 2013
Bankovní praxe: 14 let
Praxe ve vedoucí pozici: 12 let

Reinhard Kaufmann se narodil dne 
22. 5. 1971 v Rakousku. Vystudoval 
Technickou univerzitu ve Vídni 
a Vídeňskou univerzitu. V letech 1997– 
2000 působil jako vedoucí oddělení 
Cost Controlling v Raiffeisenlandesbank 
Niederösterreich-Wien AG. V letech 
2005–2012 působil jako vedoucí 
oddělení Controlling ve Volksbank 
International AG. V letech 2012–2015 
pracoval jako vedoucí oddělení Group 
Controlling ve Sberbank Europe AG. 
Od 2015 nastoupil na pozici vedoucího 
oddělení Accounting/Reporting/Tax 
ve Sberbank Europe AG.

Členství v orgánech jiných 
společností:
Je předsedou výboru pro audit ve 
Sberbank BH d.d. Sarajevo v Bosně 
a Hercegovině, předsedou výboru pro 
audit ve Sberbank a.d. Banja Luka 
v Bosně a Hercegovině.

Z důvodu uplynutí funkčního období 
pana Reinharda Kaufmanna k 13. červnu 
2017 akcionář banky rozhodl s účinností 
od 14. června 2017 o znovuzvolení pana 
Reinharda Kaufmanna do funkce člena 
dozorčí rady banky na nové funkční 
období 4 let.

Členové dozorčí rady, kterým 
skončilo členství v první 
polovině roku 2017

Dusko KANTAR

Dusko Kantar byl členem dozorčí rady 
banky od 18. 11. 2015. S účinností ode 
dne 13. března 2017 došlo k ukončení 
výkonu jeho funkce člena dozorčí rady 
ve Sberbank CZ, a.s. 

Dozorčí rada Sberbank CZ, a.s. 
nezřídila žádné výbory.
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6.4. Jediný akcionář
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

Členové výboru pro audit

Reinhard KAUFMANN

Členem výboru pro audit od: 18. 4. 2014
Bankovní praxe: 14 let
Praxe ve vedoucí pozici: 12 let

Reinhard Kaufmann se narodil dne 
22. 5. 1971 v Rakousku. Vystudoval 
Technickou univerzitu ve Vídni 
a Vídeňskou univerzitu. V letech 
1997–2000 působil jako vedoucí 
oddělení Cost Controlling 
v Raiffeisenlandesbank 
Niederösterreich-Wien AG. V letech 
2005–2012 působil jako vedoucí 
oddělení Controlling ve Volksbank 
International AG. V letech 2012–2015 
pracoval jako vedoucí oddělení Group 
Controlling ve Sberbank Europe AG. 
Od 2015 nastoupil na pozici vedoucího 
oddělení Accounting/Reporting/Tax 
ve Sberbank Europe AG.

Členství v orgánech jiných 
společností:
Je předsedou výboru pro audit 
ve Sberbank BH d.d. Sarajevo v Bosně 
a Hercegovině, předsedou výboru pro 
audit ve Sberbank a.d. Banja Luka 
v Bosně a Hercegovině.

Béla CZIGONY

Členem výboru pro audit od: 12. 6. 2017
Bankovní praxe: 12 let
Praxe ve vedoucí pozici: 7 let

Béla Czigony se narodil dne 25. 9. 1977 
v Budapešti. Vystudoval ekonomii 
a evropské studie na univerzitě 
v Budapešti. V letech 2002–2005 
působil jako Controller and EU expert 
na Ministerstvu vnitra v Maďarsku. 
V letech 2005-2015 pracoval v MKB 
Bank na různých pozicích. Od 2005 
do 2010 na pozici Reporting specialist 
v rámci oddělení Accounting and 
Financial Reporting Unit. Od 2010 
do 2012 jako vedoucí oddělení IFRS 
Reporting Unit. Od 2012 do 2015 jako 
vedoucí oddělení IFRS and Supervisory 
Reporting Department. V letech 2015– 
04/2017 působil jako Senior Manager 
v rámci oddělení Audit Advisory ve 
společnosti Deloitte. Od dubna 2017 
nastoupil na pozici vedoucího oddělení 
Accounting ve společnosti Sberbank 
Europe AG ve Vídni.

Není členem v orgánech jiných 
společností.

6.3. Výbor pro audit
Předseda výboru pro audit

Arndt RÖCHLING

Členem výboru pro audit od: 1. 7. 2016
Předsedou výboru pro audit od: 
4. 7. 2016
Bankovní praxe: 14 let
Praxe ve vedoucí pozici: 10 let

Arndt Röchling se narodil dne 
20. 10. 1967 ve Spolkové republice 
Německo. Vystudoval univerzitu 
v Pasově, obor správa podniků se 
zaměřením na bankovnictví, finance, 
organizaci a lidské zdroje. Na Univerzitě 
ve Frankfurtu nad Ondrou vypracoval 
a obhájil dizertační práci. V letech 
2003–2007 působil v Raiffeisen 
Zentralbank Austria AG, kde pracoval 
na různých pozicích. V letech 2007–
2009 byl vedoucím oddělení Financial 
Controlling v Raiffeisenbank Russia. 
V letech 2009–2015 byl členem 
představenstva Raiffeisenbank Russia 
odpovědným za oblast CFO. V letech 
2015–2016 byl členem představenstva 
v Deutsche Bank v Rusku a od roku 
2016 je členem představenstva 
Sberbank Europe 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 Sberbank Srbija a.d. 
Beograd v Srbsku, předsedou dozorčí 
rady ve Sberbank Srbija a.d. Beograd 
v Srbsku, předsedou dozorčí rady 
ve Sberbank a.d. Banja Luka v Bosně 
a Hercegovině, členem dozorčí rady 
ve Sberbank Magyarország Zrt. 
v Maďarsku , předsedou dozorčí rady 
PJSC VS Bank na Ukrajině. 
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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) až o) zákona č. 21/1992 
Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu 
s bankovní licencí a předmětem podnikání zapsaného 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze.

Přehled činností skutečně vykonávaných 
bankou podle licence udělené Českou národní 
bankou

• přijímání vkladů od veřejnosti,
• poskytování úvěrů,
• investování do cenných papírů na vlastní účet,
• platební styk a zúčtování,
• vydávání a správa platebních prostředků,
• poskytování záruk,
• otvírání akreditivů,
• obstarávání inkasa,
• poskytování investičních služeb,
• vydávání hypotečních zástavních listů,
• finanční makléřství,
• výkon funkce depozitáře,
• směnárenská činnost (nákup devizových prostředků),
• poskytování bankovních informací,
• obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 

s devizovými hodnotami a se zlatem,
• pronájem bezpečnostních schránek,
• činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi 

uvedenými v bankovní licenci Sberbank CZ, a.s.,
• derivátové obchody.

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 2017 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.
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V prvním pololetí roku 2017 rostla ekonomika solidním 
tempem. První čtvrtletí roku 2017 přineslo růst HDP o 3 %, 
což byl proti původnímu očekávání citelně lepší výsledek. 
Podobný výsledek ve druhém čtvrtletí naznačuje řada 
dalších dostupných ukazatelů. Pro druhou polovinu roku 
vyhlíží slibně vysoká důvěra domácností i podnikatelů.

Koruna se po opuštění kurzového závazku pohybovala 
v očekávaném koridoru, za necelé čtyři měsíce posílila 
vůči euru o 3,7 %. Nad očekávání silně narůstá napětí 
na trhu práce. Na konci první poloviny roku klesla míra 
nezaměstnanosti na 4 %, zatímco počet volných 
pracovních míst stoupl na historické maximum 183,5 
tisíce. Tlak na růst mezd bude jedním z hlavních faktorů 
ovlivňujících ekonomiku nejen letos, ale i příští rok. 

Díky vyšší než očekávané zahraniční poptávce, silnějšímu 
trhu práce a mírně vyšší spotřebě domácností byl zvýšen 
odhad růstu HDP pro rok 2017 na 3,2 %. Hlavním 
tahounem zůstane spotřeba domácností a čistý export. 
K růstu přispějí i vládní výdaje, a to při zhruba vyrovnaném 
saldu veřejných financí. 

Růst spotřeby domácností je ovlivněn silným trhem 
práce a dalším poklesem průměrné míry nezaměstnanosti, 
díky kterému porostou reálné mzdy o více než 3 %. Inflace 
se bude i ve zbytku roku držet nad 2% inflačním cílem 
ČNB, její průměrná hodnota bude ve výši 2,2 %.

Investiční poptávka se bude v roce 2017 zvyšovat 
pozvolna o 2,4 %. Růst dovozu bude pomalejší než růst 
vývozu. Export bude ve druhém pololetí podporován 
silnější poptávkou eurozóny i růstem vývozu do 
neevropských teritorií. Odchod z kurzového závazku 
nebude mít na celkový export v roce 2017 výraznější 
negativní dopad, částečně i proto, že růst v eurozóně je 
nejsilnější za několik let. Růst bude rovnoměrně rozložen 
napříč celou ekonomikou, tahounem ekonomiky zůstává 
zpracovatelský průmysl spolu se službami.

Nejistotou je vývoj kurzu koruny a také intenzita 
i načasování oživení investiční poptávky. Zejména 
nerovnoměrné čerpání evropských fondů způsobilo 
významné výkyvy v růstu HDP v předchozích letech, 
což by se mohlo do jisté míry zopakovat i v roce příštím. 

Splnění inflačního cíle v kombinaci s extrémně napjatým 
trhem práce povede letos ke zvýšení úrokových sazeb 
téměř s jistotou. Otázkou je, zda dojde jen k jednomu 
zvýšení ve třetím nebo čtvrtém čtvrtletí tohoto roku, 
nebo ke dvěma zvýšením, která by posunuly repo sazbu
v závěru roku až na 0,5 %.
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Zdroj: Makroekonomická prognóza České bankovní asociace, 
červenec 2017
https://www.czech-ba.cz/sites/default/files/
makroekonomicka_prognoza_cba_cervenec_2017_fin_1.pdf



017

11. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

11.1. Úvod
V prvním pololetí roku 2017 Sberbank CZ, a.s., úspěšně 
pokračovala v rozvoji svých obchodních aktivit. Ve všech 
cílových zákaznických segmentech – retailu, SME 
i korporátním bankovnictví se banka zaměřila na efektivní 
řízení úrokových výnosů a nákladů a s ohledem na nízké 
tržní úrokové sazby i na růst poplatkových výnosů. Cílem 
z pohledu řízení klientského portfolia byla retence 
a rozvoj vztahů s klienty prostřednictvím křížového 
prodeje produktů a služeb.

Výsledky retailového bankovnictví

V oblasti retailového bankovnictví banka i v první 
polovině roku 2017 dosáhla dalších rekordních prodejních 
výsledků v řadě. I přes silné konkurenční prostředí se 
dařilo růst jak v počtu klientů, tak i v prodejích klíčových 
retailových produktů – hypotečních, spotřebitelských 
i micro podnikatelských úvěrů. Výrazného meziročního 
růstu prodejních výsledků Sberbank CZ, a.s., dosáhla 
i při prodeji pojištění a investic. 

Novinky v nabídce produktů pro občany

V lednu 2017 se FÉR spoření PLUS stalo nejlepším spořicím 
účtem roku 2016, a to na základě výsledků soutěže 
Finanční produkt 2016, které vyhlašuje renomovaný 
finanční portál Finparáda.cz. FÉR spoření PLUS získalo 
první místo v kategorii spořicích účtů. Spořicí účty od 
Sberbank CZ, a.s., bodují na stupních vítězů v posledních 
třech letech při každém vyhlášení. 

V březnu Sberbank CZ, a.s., nabídla nový produktový 
benefit u nezajištěného firemního FÉR úvěru a FÉR 
kontokorentu pro podnikatele a firmy s obratem 
do 25 mil. Kč ročně – garanci snížení úrokové sazby 
po celou dobu trvání úvěru. Klienti získali jistotu, že pokud 
během trvání úvěru obdrží lepší konkurenční nabídku, 
Sberbank CZ, a.s., sníží sazbu jejich stávajícího úvěru, 
a to až na minimální možnou výši sazby 3,99 % ročně.

Na začátku června 2017 Sberbank CZ, a.s., svým 
klientům nabídla novou bezkontaktní FÉR kreditní 
kartu. Karta v sobě spojuje možnosti využití až 45denního 
bezúročného úvěrového limitu pro platby a vybírání 
hotovosti v bankomatech, ale i provádění pravidelných 
plateb, třeba inkasa.

Kreditní karta Sberbank CZ, a.s., umožňuje jako jediná 
na trhu nastavení SIPO, také inkasa a dalších platebních 
příkazů a využití bezúročného období právě i pro 
pravidelné platby za nájemné, energie, telekomunikace 

apod. Karta je embosovaná a vydává ji společnost 
MasterCard.

Pokud jde o pobočkovou síť banky, v uplynulém pololetí 
pokračovala plánovaná modernizace poboček, jejímž 
cílem je vytvořit atraktivnější prostředí jak pro klienty 
banky, tak i její zaměstnance. 

Výsledky firemního bankovnictví

V segmentu firemních zákazníků se podařilo zvýšit 
výnosy z klientského portfolia ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2016. K dobrým výsledkům přispěl 
mimořádný objem FX operací před očekávaným 
uvolněním kurzu koruny vůči euru ze strany ČNB. Zájem 
o zajištění kurzového rizika měli nejen klienti ze segmentu 
velkých korporací, ale i malých a středních firem. Dařilo 
se i v oblasti strukturovaného financování. Sberbank 
CZ, a.s., se v prvním pololetí podílela na několika 
významných syndikovaných úvěrech. 

Strategické projekty banky

Důležitou prioritou vedle splnění obchodních cílů banky 
byla úspěšná realizace klíčových projektů. Ty mají za cíl 
rozvoj a implementaci nových produktů a služeb, 
zvyšování efektivity vnitřních procesů a systémů banky 
a v neposlední řadě naplnění nových regulatorních 
požadavků vycházejících z předpisů a standardů jako 
IFRS9, Mifid 2, GDPR apod.

Příkladem úspěšného zvyšování efektivity vnitřních 
procesů je robotizace back office procesů. Mezi prvními 
bankami v Evropě Sberbank CZ, a.s., do svých procesů 
nasadila softwarového robota. Zautomatizoval a zrychlil 
proces čerpání rekordního objemu schválených úvěrů, 
tedy administrativních back office procesů řízených 
pravidly a nevyžadujících složité rozhodování. 
Dodavatelem aplikace, patřící do skupiny Robotic Process 
Automation software, je britská firma Blue Prism. Časem 
Sberbank CZ, a.s., plánuje zjednodušit a urychlit i další 
procesy banky. Vedle automatizace čerpání úvěrových 
produktů má robot potenciál zrychlit manuální činnosti 
třeba v účtárně a dalších back officových odděleních.

Očekávaný vývoj v druhém pololetí roku

V polovině roku 2017 má Sberbank CZ, a.s., dostatečné 
množství kapitálu a likvidity pro další rozvoj, tak 
i adekvátní rezervy ke krytí neočekávaných a nežádoucích 
vývojů na trhu. Financování banky je zabezpečeno díky 
stabilní výši klientských vkladů. 
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V druhém pololetí roku se banka zaměří především na 
efektivní řízení úrokových výnosů a nákladů a s ohledem 
na vývoj úrokových sazeb na trhu i další růst poplatkových 
výnosů. Samozřejmostí zůstává důsledná kontrola 
provozních nákladů banky. 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 2017. 

11.2.1. Retailové bankovnictví
První polovina roku 2017 byla pro oblast retailového 
bankovnictví opět rekordní v řadě prodejních výsledků.

Bance se podařilo i přes silné konkurenční prostředí 
nadále růst v počtu klientů i v prodejích klíčových 
retailových produktů.

Z pohledu obchodních výsledků došlo k výraznému 
meziročnímu růstu objemu poskytnutých úvěrů, a to 
o 26 % (z 22,1 mld. Kč v červnu 2016 na 27,77 mld. Kč 
v červnu 2017). Zásadním způsobem rostly prodeje 
všech klíčových produktových skupin – hypotečních, 
spotřebitelských i podnikatelských úvěrů. Banka 
pokračovala ve své obchodní strategii zaměřené 
na afluentní klienty, jejich podíl v portfoliu nadále rostl, 
stejně jako jejich využívání produktů banky. 

Díky intenzivnějšímu využití přímých kanálů jsme 
našim klientům mohli navíc nabídnout lepší péči, a to 
jak relevantní rychlou komunikací směrem ke klientům, 
tak nabídkou personalizovaných produktů i služeb. 
Zároveň jsme posílili personální obsazení kontaktního 
centra v Brně a zrychlili zpracování servisních požadavků, 
zejména v oblasti úvěrových produktů.

Nadále úspěšně rozvíjíme spolupráci s externími 
prodejními sítěmi, které zprostředkovávají klientům 
bankovní produkty – jde zejména o spotřebitelské úvěry, 
konsolidace, hypotéky a podnikatelské úvěry. Další nové 
klienty nám také přivedly intenzivnější aktivity programu 
„Bank@Work“, zaměřené na zaměstnance spolupracujících 
firem. Digitální prodejní kanál, který umožňuje využívat 
jednoduše a pohodlně naše služby lidem v celé ČR bez 
nutnosti návštěvy poboček, tradičně výrazně pomohl 
k dosažení rekordních výsledků. 

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. 

Stále více rozšiřujeme nabídku v oblasti investičních 
služeb, kde Sberbank CZ spolupracuje s NN Investment 
Partners a Generali Investments CEE. Našim klientům 
tak nabízíme zejména širokou škálu investičních fondů, 
a to jak v korunách, tak i v cizích měnách.

Naši klienti stále více využívají doplňkové služby ve formě 
produktů Bankopojištění: pojištění schopnosti splácet 
spotřebitelský a hypoteční úvěr, cestovního pojištění 
a pojištění karty a osobních věcí. Všechny tyto produkty 
nabízí Sberbank CZ, a.s., ve spolupráci s BNP Paribas 
Cardif pojišťovny a.s. jako poskytovatelem pojištění. 
S Generali pojišťovnou nadále spolupracujeme v oblasti 
majetkového pojištění.

11.2.2. Firemní bankovnictví
Prvních šest měsíců letošního roku bylo pro divizi 
korporátního bankovnictví ve znamení refinancování 
několika významných transakcí. Vzhledem k silným 
vztahům s klienty se nám podařilo udržet pozici financující 
instituce i v nových transakcích. I přes malý pokles aktiv 
ve správě divize Corporate Banking se podařilo výrazně 
zvýšit provozní výnosy z klientského portfolia ve srovnání 
se stejným obdobím roku 2016. Úspěšní jsme byli také 
v získávání depozit od našich klientů, jejichž objem 
výrazně rostl. 

Strategií pro druhou polovinu roku je snaha zvýšit objem 
aktiv ve správě a udržet tempo nárůstu provozních 
výnosů. Důležitou součástí našeho úsilí je snaha o větší 
diverzifikaci klientského portfolia a úvěrových expozic.

V segmentu malých a středních firem jsme v prvním 
pololetí dosáhli uspokojivých výnosů z obchodů, a to 
i přes setrvalý tlak na ceny. Růst výnosů byl pozitivně 
ovlivněn především ukončením intervenčního režimu 
České národní banky, znovuzahájením zajišťování kurzu 
koruny vůči euru a významným přílivem depozit. Druhé 
pololetí bude zejména ve znamení pokračující akvizice 
vkladů.

11.2.3. Export & Trade Finance
Oddělení Export & Trade Finance (ETF) pokračovalo 
v podpoře klientů napříč všemi segmenty korporátního 
bankovnictví (velké podniky, SME i Micro). Nedílnou 
součástí těchto činností je i podpora poradců při získávání 
nových klientů přímou formou v podobě společných 
jednání, konzultací, ale i účastí na odborných 
konferencích.
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V první polovině roku 2017 se v rámci Export & Trade 
finance (ETF) podařilo realizovat nové transakce 
v objemu přesahujícího 800 mil. Kč. Největší mírou se 
na tomto čísle podílel objem vydaných bankovních 
záruk, následovaný operacemi a transakcemi v oblasti 
exportních dokumentárních akreditivů, ať už potvrzení 
dokumentárních akreditivů či financování pohledávek 
z exportních dokumentárních akreditivů. 

Oblast exportního a obchodního financování je silně 
závislá na vnějších faktorech, zejména politické 
a ekonomické stabilitě v cílových zemích, na které se 
soustředí zájem našich exportérů vyvážejících statky 
s větší přidanou hodnotou. Nutno přiznat, že této stability 
se na trzích, kam převážně míří naši klienti, v posledních 
2 letech příliš nedostávalo, a proto i investice v cílových 
zemích byly utlumeny či odsunuty. Tato situace se spolu 
s vysoce konkurenčním bankovním prostředím odrazila 
i na výnosech z těchto transakcí, které zůstaly na 
obdobné úrovni jako ve srovnatelném období roku 2016. 
Optimistická očekávání spojená s opětovným částečným 
otevřením staronových trhů, jako Kuba a Irán, se zatím 
plně neprojevila. Statistická data za prvních 6 měsíců 
tohoto roku (vývoj exportu směrem na východ), stejně 
jako aktivita zahraničních investorů nám však dává 
určitou naději na změnu tohoto trendu. Tento fakt je 
podpořen i počtem aktuálně rozpracovaných obchodních 
případů.

11.2.4. Global Markets
V porovnání s prvním pololetím roku 2016 došlo v prvních 
šesti měsících tohoto roku k výraznému nárůstu výnosů 
z devizových operacích jak na straně klientů, tak v oblasti 
obchodování na mezibankovním trhu.

Tento fenomén byl spojen se situací na trhu před 
ukončením devizových intervencí ČNB a s tím spojeným 
zajišťováním směnného kurzu EUR/CZK většinou lokálních 
exportérů.

V druhém pololetí tohoto roku očekáváme mírný pokles 
výnosů, protože zásadní část klientských operací na 
zajišťování směnného kurzu proběhla právě v prvním 
čtvrtletí 2017.

Očekáváme nadále stabilní vývoj ziskovosti u obchodů 
s cennými papíry, deriváty na zajištění úrokových sazeb 
a depozitních transakcí z produktové nabídky oddělení 
Global Markets.

11.2.5. IT odbor
V první polovině roku jsme se intenzivně věnovali 
projektům s nejvyšší přidanou hodnotou pro banku – 
novému internetovému bankovnictví a mobilnímu 
bankovnictví a novému poskytovateli služeb platebních 
karet. Mimo tyto projekty jsme naimplementovali 
požadavky z regulatorních požadavků Zákona 
o platebním styku či Zákona o hazardních hrách, dále 
jsme nasadili novou online obchodní platformu pro 
klienty pro obchodování cizích měn a přes 100 drobných 
požadavků pro zlepšení a zefektivnění práce na centrále 
i na pobočkách. 

U projektů jsme plošně zavedli novou projektovou 
a vývojovou metodiku a zavedli efektivnější proces 
release managementu. Vzhledem k počtu rozvojových 
aktivit jsme vytvořili dvě nová integrovaná testovací 
prostředí. V oblasti IT provozu jsme se zaměřili na 
zvýšení bezpečnosti a stability informačních systémů 
a infrastruktury – zavedli jsme pokročilé monitorovací 
systémy, převedli záložní datové centrum do nového, 
automatizovali denní činnosti provozu a další desítky 
zlepšení. 

V druhé polovině roku plánujeme nasadit nové 
internetové a mobilní bankovnictví, včetně základu 
budoucí architektury v podobě vysoce dostupných 
aplikačních komponent (dostupnost v režimu 24/7) 
připravených efektivně podpořit implementaci dalších 
změn v aplikační architektuře. Dále plánujeme dokončit 
vývoj a začít testování v oblasti nového poskytovatele 
služeb platebních karet. Z dalších projektů plánujeme 
dokončit novou aplikaci pro správu finančních plánů 
klientů a implementovat změny do informačních systémů 
plynoucích z nových regulací (zejména Zákon o platebním 
styku, PSD 2, MIFID 2). Pro zefektivnění provozních 
procesů plánujeme zavedení ITIL procesů incident 
managementu a change managementu za pomoci 
nového IT Service management nástroje a přechod 
na poskytování vysoce dostupných služeb v režimu 24/7.

11.2.6. Digitální bankovnictví
Digitální bankovnictví je i v roce 2017 klíčovou rozvojovou 
a investiční prioritou Sberbank CZ, a.s. V první polovině 
roku došlo k výraznému personálnímu posílení interního 
týmu odpovědného za rozvoj oblasti a díky tomu veškeré 
klíčové projekty a aktivity postupují dle plánu. V druhé 
polovině roku bude uvedeno do interního pilotního 
provozu nové internetové a mobilní bankovnictví, včetně 
zcela nově zbudovaných 24/7 dostupných back-end 
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systémů banky. Jedná se z technické stránky o velmi 
významný transformační krok, který je klíčový pro 
veškerý budoucí rozvoj v oblasti digitálního bankovnictví, 
ale i v dalších oblastech.

V oblasti online prodejů i nadále pozorujeme rostoucí 
zájem našich zákazníků a pokračujeme v kontinuálním 
zlepšování naší prodejní platformy eshop a rozšiřování 
marketingových aktivit.

11.2.7. Řízení lidských zdrojů
Řízení lidského kapitálu Sberbank CZ, a.s., vnímá jako 
jednu z klíčových součástí strategického vedení banky. 
Zaměstnanci představují ten největší potenciál při 
budování dlouhodobých partnerských vztahů s našimi 
klienty, při naplňování obchodních cílů a při vytváření 
dobře fungujícího zázemí pro všechny aktivity banky. 

V roce 2017 se zaměřujeme na dokončení efektivního 
organizačního uspořádání banky a na posílení a stabilizaci 
klíčových obchodních i podpůrných týmů. 

Další prioritou je realizace projektů a opatření v regulatorní 
oblasti a úprava předpisové základny. V neposlední řadě 
je to též implementace programů na retenci zaměstnanců 
a uskutečnění vzdělávacích projektů. 

Ve druhé polovině roku 2017 plánujeme dokončit 
projekt na posílení značky Sberbank jako preferovaného 
zaměstnavatele, dále představit nový systém 
zaměstnaneckých výhod a odměňování vybraných 
obchodních týmů a dále pak koncepci rozvoje manažerů 
i klíčových zaměstnanců. 

Na začátku roku 2018 bude Sberbank CZ, a.s., 
implementovat nový skupinový systém pro hodnocení 
a řízení výkonu, který odráží hodnoty a kompetence 
platné v celé skupině Sberbank Europe. 

11.2.8. Marketing
V první polovině roku 2017 se marketingové aktivity 
banky primárně soustředily na podporu prodeje 
spotřebitelských úvěrů, micro firemních investičních 
úvěrů a zvýšení znalosti značky Sberbank. Hlavními 
komunikačními kanály zůstala masmédia, zejména 
televize, digitální média a rádio. 

Vedle nadlinkových kampaní se banka čím dál více 
zaměřuje i na CRM kampaně s cílenou nabídkou produktů 
vybraným skupinám klientů i ne-klientů banky. Obchodní 
výsledky těchto cílených marketingových aktivit v prvním 
pololetí úspěšně rostly.

11.2.9. Komunikace
V prvním pololetí roku realizovalo oddělení Komunikace 
řadu aktivit a ucelených projektů, aby informovalo 
zaměstnance, klienty, média i širokou veřejnost o všech 
klíčových aktivitách banky. Představili jsme nové 
produktové nabídky, informovali o výsledcích hospodaření 
banky, plnění cílů a klíčových projektů. Komunikace 
s veřejností se odehrávala především prostřednictvím 
médií, webových stránek a facebookového profilu.

Komunikace se zaměstnanci

Na počátku letošního roku jsme si zvolili a vyhlásili 
nejlepší zaměstnance roku 2016 v kategoriích Kolega 
roku, Lídr roku, Bankéři roku za resort Retail a Corporate, 
Tým roku a Sberbank Star. Své díky za dobře vykonanou 
práci jim dali členové představenstva.

Do nového kabátu jsme oblékli interní magazín Evergreen 
a s ním přinesli i nové pravidelné rubriky, abychom ještě 
zvýšili informovanost a motivaci zaměstnanců banky. 

V únoru začala pravidelná setkání členů představenstva 
s jednotlivými týmy, kde probírají nejen aktuální situaci, 
ale i dlouhodobější příležitosti ke zlepšení a vyšší 
výkonnosti. Dále se letos naše představenstvo účastní 
tzv. Tour de branches. Jak název napovídá, členové 
představenstva postupně navštěvují pobočky po celé 
republice a povídají si s jejich pracovníky o všem, co mají 
na srdci. 

Jaro bylo ve znamení nových produktových kampaních, 
které se týkaly spotřebitelských i firemních úvěrů, 
a zaměstnanci si díky nim mohli i zasoutěžit.

Od dubna do června jsme provedli 80 hloubkových 
rozhovoru s našimi zaměstnanci a ptali jsme se, co se jim 
u nás líbí a proč u nás pracují. Shrnutí z rozhovorů se 
všichni dozvěděli na pravidelném celofiremním setkání 
tzv. Town Hallu a prostřednictvím interního magazínu. 
Skupina Sberbank v červenci pořádala 12. ročník letní 
Sberbankiády – sportovní hry pro své zaměstnance. 
Tentokrát se jich účastnili dva naši kolegové, kteří nás 
reprezentovali v badmintonu, basketbalu a plavání.
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Společenská odpovědnost 

V prvním pololetí roku 2017 se nám dařilo plnit i rozvíjet 
dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti 
Sberbank CZ, a.s., na našem trhu. K hlavním aktivitám 
patří především aktivní zapojování zaměstnanců do 
firemního dobrovolnického 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.

Dobrovolnictví zaměstnanců 

V rámci projektu Dobrovolnictví zaměstnanců má každý 
zaměstnanec nárok na jeden den v roce, který může 
věnovat aktivní pomoci neziskovým organizacím. Tento 
den strávený pomocí potřebným je plně hrazen Sberbank 
CZ, a.s. Od počátku projektu v roce 2012 do července 
2017 se zapojilo 339 zaměstnanců Sberbank CZ, a.s., 
v rámci 19 dobrovolnických dnů.

Během celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ se kolegové 
v Praze a Brně vydali do vybraných lokalit zvelebovat 
životní prostředí. V Praze proběhl úklid přírodní památky 
Ctirad a v Brně pak likvidace černé skládky a úklid 
přilehlého okolí na Červeném kopci. Zapojilo se celkem 
21 kolegyň a kolegů.

Pátek 23. června se nesl v duchu tradic – na Pálavě 
probíhal již čtvrtý ročník dobrovolného zvelebování 
přírodní památky Kočičí kámen, která se nachází 
v blízkosti Mikulova. 14 dobrovolníků z řad brněnských 
kolegů prořezávalo křoviny a pomocí lehké techniky 
pokosilo přerostlou trávu.

Nadační fond Sberbank CZ

Od začátku roku jsme na účtu Nadačního fondu 
nashromáždili celkem 148 532 Kč, a to především díky 
příspěvkům našich zaměstnanců. Správní rada rozhodla 
o podpoření tří projektů v celkové výši 116 000 Kč:

• Nadace prof. Vejdovského – Tandemové kolo pro 
Barborku Borýskovou.

• Federace dětských domovů ČR - Sportovní hry pro 
sociálně znevýhodněné děti.

• ČSOP Salamandr – Nákup nových sazenic pro 
výsadbu stromů v Beskydech.

 

Ochrana životního prostředí

V květnu 2017 jsme se jako společnost poprvé zapojili 
do akce Do práce na kole. Soutěž o zelené jarní kilometry, 
kterou vyhlašuje iniciativa Auto*Mat, je v České republice 

již tradiční, v květnu 2017 se konal již 7. ročník. Cílem 
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). Když co nejvíce kolegů přestane denně jezdit 
autem, zlepší tak nejen svoji kondici, náladu a možná 
i vztahy s ostatními, ale přispějí i k čistšímu ovzduší 
a celkově příjemnějšímu a bezpečnějšímu městu. Celkem 
12 883 účastníků z 1 957 společností v rámci projektu 
Do práce na kole ujelo a ušlo 2 788 313 km. Naši kolegové 
měli na těchto skvělých výsledcích nemalý podíl – 37 
kolegů z Prahy, Brna, Hradce Králové a Pardubic mělo 
v nohách 7 102 km. V měsíci květnu se díky všem 
účastníkům projektu Do práce na kole ušetřila produkce 
nežádoucího CO2 ve výši 379,72 tun. 

11.2.10 Komentář k finančním 
výsledkům dle IFRS 
Sberbank CZ, a.s., v souladu s Mezinárodními standardy 
účetního výkaznictví (IFRS) vykázala za první pololetí 
roku 2017 čistý zisk ve výši 203 mil. Kč. Oproti roku 2016 
jde o výrazný nárůst o 135 mil. Kč. Ten je způsoben dvěma 
základními faktory. Tím prvním je zvýšení „Čistých 
úrokových výnosů“ o 117 mil. Kč. Tím druhým je 
zvýšení „Čistého zisku z obchodování“ a „Čistého zisku 
z finančních investic“ o 64 mil. Kč. V součtu tyto dvě 
položky hospodářského výsledku přispěly k růstu zisku 
o 181 mil. Kč.

Výkaz souhrnného výsledku

„Čisté úrokové výnosy“ vzrostly meziročně o 117 mil. Kč, 
což představuje nárůst o 16,4 %. Hlavním faktorem je 
pokles „Nákladů na úroky a podobné náklady“. Jejich 
objem se meziročně snížil o 112 mil. Kč, což představuje 
pokles o 53 %. Poklesu úrokových nákladů bylo dosaženo 
snížením úrokových sazeb z vkladů přijatých od klientů.

„Čisté výnosy z poplatků a provizí“ meziročně vzrostly 
o 13 %. Nárůst poplatkových výnosů banka zaznamenala 
u FX transakcí a zahraničního platebního styku, který 
souvisí s vyšší transakční aktivitou našich klientů v období 
ukončení kurzového závazku ze strany České národní 
banky.

„Čistý zisk z obchodování“ + „Čistý zisk z finančních 
investic“ se meziročně zvýšil o 64 mil. Kč. Příčinou zvýšení 
jsou nárůsty obchodů s měnovými swapy a nárůstu 
klientských zajišťovacích operací před ukončení kurzového 
závazku ze strany České národní banky.
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Struktura Výkazu souhrnného výsledku a Výkazu finanční pozice byla oproti Pololetní zprávě k 30. 6. 2016 změněna 
a odpovídá struktuře Výkazu souhrnného výsledku a Výkazu finanční pozice zveřejněné ve Výroční zprávě Sberbank 
CZ, a.s., k 31. 12. 2016.  

Detail k položkám, dle struktury informací zveřejněných v Pololetní zprávě k 30. 6. 2016, je uveden v příloze (kapitola 
12.3.) a odpovídá číslu poznámky ve Výkazu souhrnného výsledku a Výkazu finanční pozice.

FINANČNÍ
ČÁST
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12.1. Výkaz souhrnného výsledku za období končící 30. června 2017
Zpracovaný podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. Údaje za období 
končící 30. 6. 2016 a 30. 6. 2017 nejsou auditovány.

v mil. Kč Pozn.: 30. 6. 2017 30. 6. 2016

Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 956 951

Náklady na úroky a podobné náklady 2 -126 -238

Čisté úrokové výnosy  830 713

Výnosy z poplatků a provizí  290 252

Náklady na poplatky a provize  -81 -67

Čisté výnosy z poplatků a provizí  209 185

Čistý zisk z obchodování 3 112 48

Čistý zisk z finančních investic    

Ztráty ze snížení hodnoty úvěrů (znehodnocení)  -162 -131

Rezervy  -5 -24

Správní náklady 4 -697 -662

Ostatní provozní výnosy  16 29

Ostatní provozní náklady 4 -52 -80

Provozní zisk  251 78

Zisk před daní z příjmů  251 78

Daň z příjmů  -48 -10

Čistý zisk za účetní období  203 68

Ostatní úplný výsledek    

Položky, které se následně nepřesouvají do hosp. výsledku    

Fond z přecenění zaměstnaneckých požitků    

Položky, které se mohou přesunout do hosp. výsledku    

Fond z přecenění realizovatelných cenných papírů  -14 -7

Ostatní úplný výsledek  189 61

Celkový úplný výsledek    

Zisk za období připadající    

– Vlastníkům banky  203 68

Zisk za období  203 68

Celkový souhrnný výsledek hospodaření připadající    

– Vlastníkům banky  189 61

Celkový souhrnný výsledek hospodaření  189 61

12. FINANČNÍ VÝSLEDKY ZA PRVNÍ POLOLETÍ 2017
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12.2. Výkaz finanční pozice k 30. červnu 2017
Zpracovaný podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. Údaje za období 
končící 31. 12. 2016 jsou auditovány, údaje za období končící 30. 6. 2017 nejsou auditovány.

v mil. Kč Pozn.: 30. 6. 2017 31. 12. 2016

AKTIVA    

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank  17 046 12 975

Pohledávky za bankami 1 1 389 1 955

Úvěry a půjčky klientům 1 58 083 55 613

Derivátové finanční nástroje  104 113

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů    

Investiční cenné papíry:    

– realizovatelné    

– úvěry a pohledávky 1 245 245

Nehmotná aktiva  328 268

Pozemky, budovy a zařízení  266 282

Daňové pohledávky  79 88

– splatná daň    

– odložená daň  79 88

Ostatní aktiva 2 433 376

Náklady a příjmy příštích období 2 63 50

Aktiva celkem  78 036 71 965

CIZÍ ZDROJE    

Závazky vůči bankám 3 5 632 3 467

Závazky vůči klientům 3 59 548 55 787

Derivátové finanční nástroje  197 30

Závazky z emitovaných dluhových cenných papírů 3 2 768 3 262

Splatná daň z příjmů  33 28

Ostatní pasiva 4 1 078 765

Výnosy a výdaje příštích období 4 24 16

Rezervy  40 91

Podřízené závazky  183 189

Závazky celkem  69 503 63 635

VLASTNÍ KAPITÁL    

Základní kapitál  2 806 2 806

Emisní ážio  4 015 4 015

Rezervní fond  166 152

Fond z přecenění    

Nerozdělený zisk  1 546 1 357

Vlastní kapitál celkem  8 533 8 330

Závazky a vlastní kapitál celkem  78 036 71 965
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VYSVĚTLUJÍCÍ POZNÁMKY (dle IAS 34)
Bilanční suma je stabilní, překročila 78 mld. Kč a zaznamenala meziroční růst o 5,3 %. Sberbank CZ, a.s., generovala 
v pololetí čistý zisk 203 mil. Kč. Výrazný nárůst byl způsoben zvýšením čistých úrokových výnosů a čistého zisku 
z obchodování. 

Meziroční pokles úrokových nákladů o 112 mil. Kč byl způsoben snížením úrokových sazeb z vkladů přijatých od klientů. 
Úrokové výnosy nezaznamenaly meziroční výkyvy. Ukončení kurzového závazku ze strany České národní banky se 
projevilo nárůstem poplatkových výnosů z FX transakcí a zahraničního platebního styku. Čisté výnosy z poplatků 
a provizí meziročně vzrostly o 13 %. 

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

12.3. Příloha – Detail k položkám Výkazu souhrnného výsledku
Úrokové výnosy, úrokové náklady a čistý zisk z obchodování

v mil. Kč Pozn.: 30. 6. 2017 30. 6. 2016

Úrokové výnosy 1 966 958

z toho:    

Výnosy z úroků a podobné výnosy  956 951

z toho:    

Úroky z úvěrů a jiných pohledávek  954 948

Úroky z realizovatelných finančních aktiv   3

Úroky ze závazků  2  

Úroky z finančních aktiv k obchodování* 3 10 8

*součást položky Čistý zisk z obchodování    

v mil. Kč Pozn.: 30. 6. 2017 30. 6. 2016

Úrokové náklady 2 -133 -243

z toho:    

Náklady na úroky a podobné náklady  -126 -238

z toho:    

Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě  -126 -238

Úroky na aktiva    

Úroky na finanční závazky k obchodování** 3 -7 -5

**součást položky Čistý zisk z obchodování    
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v mil. Kč Pozn.: 30. 6. 2017 30. 6. 2016

Čistý zisk z obchodování 3 112 48

z toho:    

Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování  -21 39

Kurzové rozdíly  130 6

Úroky z finančních aktiv k obchodování *  10 8

Úroky na finanční závazky k obchodování **  -7 -5

Správní náklady a ostatní provozní náklady

v mil. Kč Pozn.: 30. 6. 2017 30. 6. 2016

Správní náklady 4 -697 -662

z toho:    

Náklady na zaměstnance  -403 -374

Ostatní správní náklady  -244 -228

Odpisy  -50 -60

Ostatní provozní náklady 4 -52 -80

z toho:    

Ostatní provozní náklady  -4 -1

Náklady na pojištění vkladů  -16 -13

Příspěvek do Fondu řešení krizí  -45 -67

Použití rezerv na provozní náklady  13 1

12.4. Příloha – Detail k položkám Výkazu finanční pozice
v mil. Kč Pozn.: 30. 6. 2017 31. 12. 2016

Úvěry a jiné pohledávky 1 59 717 57 813

z toho:    

Pohledávky za bankami  1 389 1 955

Úvěry a půjčky klientům  58 083 55 613

Úvěry a pohledávky – neobchodovatelné CP  245 245

v mil. Kč Pozn.: 30. 6. 2017 31. 12. 2016

Ostatní aktiva 2 496 426

z toho:    

Ostatní aktiva  433 376

Náklady a příjmy příštích období  63 50
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v mil. Kč Pozn.: 30. 6. 2017 31. 12. 2016

Finanční závazky v naběhlé hodnotě 3 67 949 62 516

z toho:    

Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě  65 180 59 254

z toho:    

Vklady a ost. fin. závazky v NH vůči úvěr. institucím  5 632 3 467

Vklady a ost. fin. závazky v NH vůči jin. osobám než úvěr.inst.  59 548 55 787

Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektorově nečleněné  1  

Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě  2 768 3 262

v mil. Kč Pozn.: 30. 6. 2017 31. 12. 2016

Ostatní závazky 4 1 102 781

z toho:    

   Ostatní pasiva  1 078 765

   Výnosy a výdaje příštích období  24 16

12.5. Informace o provozních segmentech
Banka v prvním pololetí roku 2017 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 30 mil. Kč;
• Firemní bankovnictví: společnosti s obratem vyšším než 50 mil. Kč a nebankovní instituce ve finančním sektoru;
• SME bankovnictví: malé společnosti a fyzické osoby podnikatelé s obratem do 50 mil. Kč;
• 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 zdaněním každého segmentu uvedeného v interních manažerských výkazech ověřovaných představenstvem.
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(mil. Kč) Retail
Corporate 

& GM SME
ALM & 
Other

Celkem 
segmenty

Čisté úrokové výnosy 385 152 272 21 830

Neúrokové výnosy 117 96 101 23 337

Celkové výnosy segmentu 502 248 373 44 1 167

Náklady segmentu -244 -36 -67 -407 -754

Jiné významné nepeněžní položky     0

   Tvorba opravné položky k úvěrům -111 -36 -501 0 -648

   Rozpuštění opravné položky k úvěrům 80 2 404 0 486

Zisk před zdaněním segmentu 227 178 209 -363 251

Aktiva 27 748 9 297 21 378 19 612 78 036

Závazky 34 684 9 363 17 093 8 363 69 503

Odpisy -27 -2 -2 -20 -50

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

K 30. červnu 2016
(mil. Kč) Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Celkem

Finanční aktiva     

Derivátové finanční nástroje 0 212 0 212

Investiční cenné papíry:     

– realizovatelné 1 156 0 0 1 156

Finanční závazky     

Derivátové finanční nástroje 0 132 0 132

K 30. červnu 2017
(mil. Kč) Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Celkem

Finanční aktiva     

Derivátové finanční nástroje 0 104 0 104

Investiční cenné papíry:     

– realizovatelné 0 0 0 0

Finanční závazky     

Derivátové finanční nástroje 0 197 0 197

V prvním pololetí roku 2017 nedošlo k převodu finančních aktiv a závazků vykazovaných v reálné hodnotě mezi 
úrovněmi 1 a 2.
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13. ALTERNATIVNÍ VÝKONNOSTNÍ UKAZATELE

Za účelem kvalifikovanější prezentace finančních výsledků a finanční výkonnosti Sberbank CZ, a.s., prezentuje 
uživatelům pololetní zprávy 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. 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. konec roku 
2016, u položek Výkazu souhrnného výsledku je srovnatelným obdobím první pololetí minulého účetního období 
tj. 30. 6. 2016.

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:

(mil. Kč) 30. 6. 2017 31. 12. 2016

Závazky ke klientům celkem: 62 316 59 049

– Závazky vůči klientům 59 548 55 787

– Závazky z emitovaných dluhových cenný papírů 2 768 3 262

Zisk z finančních operací před tvorbou rezerv a opravných položek
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:

(mil. Kč) 30. 6. 2017 30. 6. 2016

Zisk z finančních operací před tvorbou rezerv a opravných položek: 1 150 946

Čisté úrokové výnosy 830 713

Čisté výnosy z poplatků a provizí 209 185

Čistý zisk z obchodování 112 48

Čistý zisk z finančních investic  0  0
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Podíl nesplácených úvěrů (NPL)
Ukazatel představuje podíl objemu pohledávek se selháním k celkovému objemu pohledávek. Za pohledávky se 
selháním jsou považovány nestandardní, pochybné a ztrátové pohledávky.

Ukazatel je podílem vybraných pozic Výkazu finanční pozice banky:

(mil. Kč) 30. 6. 2017 31. 12. 2016 30. 6. 2016

Podíl nesplácených úvěrů (NPL): 5,55 % 5,74 % 4,39 %

– Úvěry a půjčky individuálně znehodnocené 3 292 3 257 2 369

– Úvěry a půjčky klientům – brutto 59 334 56 755 53 991

Úvěry a půjčky lze z hlediska úvěrového rizika analyzovat následujícím způsobem:

30. 6. 2017 31. 12 2016

(mil. Kč)
Úvěry a půjčky 

klientům
Pohledávky 
za bankami

Úvěry a půjčky 
klientům

Pohledávky 
za bankami

Úvěry a půjčky individuálně bez 
znehodnocení 56 043 1 389 53 498 1 955

Úvěry a půjčky individuálně se 
znehodnocením 3 292  3 257  

Úvěry a půjčky – brutto 59 334 1 389 56 755 1 955

Opravná položka na úvěrová rizika -1 252  -1142  

Čisté úvěry a půjčky 58 082 1 389 55 613 1 955
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14. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

My, níže podepsaní, tímto prohlašujeme, že pololetní zpráva Sberbank CZ, a.s., za první pololetí roku 2017 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 25. 9. 2017

za Sberbank CZ, a.s.

…………………………………………….. ……………………………………………..
Vladimír Šolc Karel Soukeník
předseda představenstva člen představenstva
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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

ČESKÉ BUDĚJOVICE
nám. Přemysla Otakara II. č. 27
370 01 České Budějovice
Tel.: +420 386 105 822

HRADEC KRÁLOVÉ
Na Kropáčce 30
500 03 Hradec Králové
Tel.: +420 495 000 362 

JIHLAVA
Benešova 15
586 01 Jihlava
Tel.: +420 567 584 526

LIBEREC
Soukenné náměstí 26
460 01 Liberec
Tel.: +420 482 428 357

OLOMOUC
Křížkovského 5
779 00 Olomouc
Tel.: +420 585 208 318

OSTRAVA
28. října 3138/41
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

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

Pobočky
BRNO
M-Palác, Heršpická 5
658 26 Brno
Tel.: +420 543 525 410

BRNO
Palackého 38
612 00 Brno
Tel.: +420 549 122 622

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
Benešova 15
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 01 Liberec
Tel.: +420 482 428 354

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

OSTRAVA
28. října 3138/41
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 2
Vinohradská 40
120 00 Praha 2
Tel.: +420 222 922 828

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 nám. 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

TÁBOR 
Nám. Františka Křižíka 506
390 01 Tábor
Tel.: +420 381 204 411

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.: +420 475 667 004

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

KARLOVY VARY
Vřídelní 83/11
360 01 Karlovy Vary
8-22 hodin

LIBEREC
Soukenné náměstí 26
460 01 Liberec
0–24 hodin

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

OSTRAVA
28. října 3138/41
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+II
110 00 Praha 1
0–24 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 2
Vinohradská 1789/40
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 (Anděl)
150 00 Praha 5
0–24 hodin

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

PRAHA 7
Strossmayerovo nám. 967/12
170 00 Praha 7
0–24 hodin

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

TÁBOR 
Nám. Františka Křižíka 506
390 01 Tábor
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 5
658 26 Brno
0–24 hodin

BRNO
Palackého třída 183/38
612 00 Brno
0–24 hodin

BRNO
Galerie Vaňkovka,
Ve Vaňkovce 462/1
602 00 Brno
7–22 hodin

ČESKÉ BUDĚJOVICE
nám. Přemysla Otakara II. č. 27
370 01 České Budějovice
0–24 hodin

FRÝDEK-MÍSTEK
OC Frýda, 
Na Příkopě 3727
738 01 Frýdek-Místek
0–24 hodin

HRADEC KRÁLOVÉ
Gočárova Třída 718/13
500 02 Hradec Králové
0–24 hodin

JIHLAVA
Benešova 1255/15
586 01 Jihlava
0–24 hodin

Praha

Plzeň

České Budějovice
Jihlava

Liberec

Hradec Králové

Karlovy Vary

Olomouc

Ostrava

Zlín
Brno

Znojmo

Pardubice

Frýdek-Místek

Teplice

Ústí nad
Labem

Tábor
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