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Vážené dámy, vážení pánové, 
vážení klienti, obchodní partneři a akcionáři,

rok 2014 byl pro banku prvním celým rokem pod 
hlavičkou Sberbank po akvizici Volksbank a násled
ném rebrandingu, a dá se charakterizovat jako rok 
pokračujících změn spojených s budováním progresivní 
banky. V rámci těchto změn jsme upravili bankovní pro
cesy, uvedli nové atraktivní produkty a dokončili proces 
obměny managementu. I přes probíhající transformace 
jsme výrazně zlepšili obchodní výsledky a zaznamenali  
z pohledu hospodářských výsledků velmi úspěšný rok.

Bance se díky mnohým uskutečněným změnám podařilo 
dosáhnout rekordního čistého zisku ve výši 383 mil. Kč, 
v roce 2013 činil zisk 230 mil. Kč. Nárůstu o více než  
66 % jsme dosáhli především díky zvýšení čistých úroko
vých výnosů o téměř 16 % a snížením nákladů na rizikové 
úvěry o 18,45 %.

Banka v loňském roce díky pečlivému řízení rizik výrazně 
snížila téměř o čtvrtinu podíl nesplácených úvěrů (NPL) 
ze 7,93 % na 5,95 %. V dubnu jsme navýšili Tier 1 kapitál 
o 2,1 mld. Kč na 8,065 mld. Kč. Kapitálová přiměřenost 
Tier 1 dosáhla na konci roku úrovně 16,18 %, která je 
výrazně nad hranicí 11,80 % požadovanou regulátorem. 
Dostatečný kapitál tak umožňuje další rozvoj banky  
v následujícím období. 

Počet aktivních klientů Sberbank CZ v loňském roce vzro
stl o 28,5 % na konečných 76 tisíc. Cílem banky pro rok 
2015 je pokračovat v tomto tempu růstu a na konci roku 
mít 100 tisíc klientů. Celkový objem klientských úvěrů se 
zvýšil o 5,31 % z 51,42 mld. Kč na 54,15 mld. Kč. Celkový 
objem depozit poklesl o 7,56 % ze 48,01 mld. Kč na 44,38 
mld. Kč. Důvodem byla restrukturalizace depozitní báze 
směřující v souladu s Basel III metodikou k vyšší stabilitě. 
Průměrná délka depozit se tak zvýšila z 2,3 na 3,7 roku. 

Divize Korporátního bankovnictví vedla financování 
několika významných transakcí – například Slovenské 
elektrárne, SGH či Renova, přičemž objem úvěrů vzrostl 
o 26 %. Divize se tak významně podílela na dosažených 
obchodních výsledcích banky.

Sberbank CZ dále pokračovala v posílení svých prodejních 
kanálů. Pobočková síť se rozrostla o pět nových míst 
(Pardubice, Teplice, FrýdekMístek, Praha I. P. Pavlova, 
Praha Centrum Černý Most), čímž byly kompletně pokry
ty všechny regiony v ČR a viditelně posílena přítomnost 
v Praze. Další tři pobočky pak byly přemístěny do 
atraktivnějších prostor (Hradec Králové a Praha Stross
mayerovo náměstí) či kompletně zrekonstruovány (Olo
mouc). V dubnu 2014 byl spuštěn nový prodejní kanál 
– onlinový eShop. Ten výrazně pomohl k dosažení re
kordních výsledků, na prodejích spotřebitelských půjček 
či spořicích účtů se podílí přibližně 10 % a umožňuje 
využívat jednoduše a pohodlně služby banky lidem z celé 
České republiky bez nutnosti návštěvy pobočky. V roce 
2015 se počítá s dalším rozšířením pobočkové sítě i po
sílením digitálních prodejních kanálů.

V průběhu roku došlo ke změně v obsazení představenstva. 
Po šesti letech z banky odešel Frank Guthan, kterého 
na pozici člena představenstva zodpovědného za kor
porátní bankovnictví nahradil Miroslav Lukáč s rozsáhlý
mi zkušenostmi v oblasti korporátního a investičního 
bankovnictví. K zásadnímu personálnímu posílení 
došlo také na dalších postech středního a vrcholového  
managementu.

Sberbank CZ navázala i na pozitivní hodnocení banky  
z předchozího roku – v roce 2014 získala 2. místo v soutěži 
Klientsky nejpřívětivější banka roku a také ocenění Zlatý 
měšec jako nejlepší finanční instituce v kategorii Banky  
a družstevní záložny. Spořicí účet FÉR spoření byl oceněn 
jako Nejlepší finanční produkt roku 2014 ve své katego
rii. Všech těchto ocenění si velmi vážíme – potvrzují, že 
jsme na správné cestě.

Dovolte nám touto cestou poděkovat všem našim 
klientům a partnerům za úspěšnou spolupráci v minulém 
roce. Těšíme se na její pokračování v dalších letech.

Úvodní slovo představenstva

Vladimír Šolc
předseda představenstva
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Sberbank CZ získala v roce 2014 v soutěži Nejlepší banka 2. místo v kategorii Klientsky nejpřívětivější banka 
2014 a ocenění Zlatý měšec jako nejlepší finanční instituce v kategorii Banky a družstevní záložny. Spořicí účet  
FÉR spoření byl Finparádou oceněn jako nejlepší Finanční produkt roku 2014 ve své kategorii.

Představenstvo, Sberbank CZ
zleva: Miroslav Lukáč , Karel Soukeník, Vladimír Šolc, Martin Muránsky, Jiří Antoš
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Sberbank a Sberbank Europe

Skupina Sberbank Europe (Sberbank Europe AG) se 
sídlem ve Vídni je bankovní skupina vlastněná ze 100 % 
společností Sberbank of Russia. Působí na 11 evropských 
trzích v Bosně a Hercegovině (Sarajevo a Banja Luka), 
České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Rakousku, Slo
vensku, Slovinsku, Srbsku, Ukrajině a Německu, kde pro
vozuje celkem 294 poboček s 5 157 zaměstnanci (údaje  
k 31. 12. 2014).

Rok 2014 se v důsledku krize na Ukrajině nesl ve zna
mení náročné politické a ekonomické situace. I když 
na mateřskou společnost skupiny (Sberbank of Russia) 
byly uvaleny sankce, Sberbank Europe ani její dceřiné 
banky působící v zemích EU nebyly sankcemi vydanými  
Evropskou unií nijak dotčeny, a tudíž jako takové měly 
neomezený přístup na kapitálové trhy EU. 

V březnu 2014 Sberbank Europe AG získala od konsor
cia nejrenomovanějších bank historicky první syndiko
vaný úvěr v hodnotě 350 milionů eur na financování 
rozvoje nových obchodních činností zejména v oblasti 
Large Corporates. V létě 2014 pak po rozšíření rakouské 
bankovní licence otevřela pobočku v Německu, která na 
tamějším trhu působí pod značkou Sberbank Direct jako 
její 100% vlastněná dceřiná společnost. Sberbank Direct 

je ryze online banka, která nabízí depozitní produkty 
za atraktivních podmínek výhradně fyzickým osobám 
prostřednictvím přímých prodejních kanálů a jako tako
vá představuje pro Sberbank Europe AG flexibilní, rychlý 
a efektivní nástroj financování. 

Sberbank Europe se kromě jiného v roce 2014 vydala  
i na cestu k vytvoření nové jednotné firemní kultury 
na základě tří hlavních hodnot, které Sberbank Europe 
zosobňují: „All for the customer – We are a team – I am  
a leader“. Ve všem, co děláme, se snažíme předčit 
očekávání našich klientů. Naším cílem je šířit důvěru  
a měnit život ostatních k lepšímu tím, že jim na
pomáháme uskutečňovat jejich sny a touhy. 

I přes získané úspěchy budeme novým výzvám čelit  
i v roce 2015. Pro Sberbank Europe to znamená, že se 
musí neustále přizpůsobovat měnícímu se prostředí. Ob
chodní model, jehož cílem je učinit ze Sberbank Europe 
stabilní, ziskovou a moderní evropskou bankovní skupinu 
s vlastním financováním, tak bude v průběhu příštího 
roku dále zdokonalován. 

Česká republika
Ukrajina

Maďarsko

Rakousko

Slovinsko

Německo

Chorvatsko

Bosna a 
Herzegovina

Srbsko

Slovensko
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Přehled nejdůležitějších 
ukazatelů
v mil. Kč 2014 2013 2012 2011 2010
Bilanční suma 66 860 70 472 61 312 51 790 49 334

Kapitálová přiměřenost 16,18% 15,77% 11,78% 13,22% 14,20%

Závazky ke klientům vč. depozitních certifikátů 50 417 57 408 48 135 36 816 34 779

Pohledávky za klienty 54 147 51 421 45 944 41 611 39 147

Zisk z finančních operací před tvorbou rezerv a opravných 
položek

2 133 1 830 1 699 1 678 1 595

Správní náklady 1 274 1 088 930 890 847

Zisk z běžné činnosti před zdaněním 481 286 270 443 345

Zisk z běžné činnosti po zdanění 383 230 209 346 271

Počet klientů 76 137 59 246 53 608 55 529 56 572

Počet zaměstnanců* 825 719 668 637 622

Počet prodejních míst 27 22 24 24 45

Podíl nesplácených úvěrů (NPL) 5,95% 7,94% 8,16% 10,31% 11,32%

* včetně zaměstnanců na mateřské dovolené

201220112010

2013201220112010

201220112010 2013

2013201220112010

Bilanční suma
v mld. CZK

Počet klientů
v tisících

Zisk z finančních operací
v mld. CZK

Podíl nesplácených úvěrů (NPL)
v procentech

56,6 59,255,5 53,6

61,3

49,3 51,8 1,83
1,70

1,60
1,68

11,32

7,94

10,31
8,16

2013
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2014

2014

2014
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2,13

5,95

2014

66,9
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Orgány společnosti

Dozorčí rada
Předseda

Axel HUMMEL
Den vzniku členství: 16. 12. 2014
Praxe/Zkušenosti: 
bankovní praxe – 21 let, praxe ve vedoucí pozici – 14 let

Členství v orgánech jiných společností:
Sberbank Europe AG, Rakousko: předseda předsta
venstva; Sberbank SK, Slovensko: předseda dozorčí 
rady

Místopředseda

Igor STREHL
Den vzniku členství: 30. 4. 2014
Praxe/Zkušenosti: 
bankovní praxe – 22 let, praxe ve vedoucí pozici – 17 let

Členství v orgánech jiných společností:
Sberbank Europe AG, Rakousko: člen představenstva 

Členové dozorčí rady

Ian Lloyd GLOVER
Den vzniku členství: 18. 4. 2014
Praxe/Zkušenosti:
bankovní praxe  10 let, praxe ve vedoucí pozici – 10 let

Není členem orgánů jiných společností.

Reinhard KAUFMANN
Den vzniku členství: 14. 6. 2013
Praxe/Zkušenosti: 
bankovní praxe – 12 let, praxe ve vedoucí pozici – 10 let

Není členem orgánů jiných společností.

Irina KREMLEVA
Den vzniku členství: 28. 3. 2012
Praxe/Zkušenosti: 
bankovní praxe – 22 let, praxe ve vedoucí pozici – 8 let

Členství v orgánech jiných společností:
United Credit Bureau, Rusko: předsedkyně předsta
venstva; Cetelem Bank LLC, Rusko: členka předsta
venstva; Sberbank of Russia, Rusko: místopředsedkyně 
představenstva 

Birgit ROHRHOFER
Den vzniku členství: 18. 4. 2014
Praxe/Zkušenosti:
bankovní praxe – 11 let, praxe ve vedoucí pozici – 8 let

Členství v orgánech jiných společností:
Sberbank Serbia a.d., Srbsko: členka dozorčí rady
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Představenstvo
Předseda představenstva

Vladimír ŠOLC
Den vzniku členství: 1. 8. 2013
Praxe/Zkušenosti:
bankovní praxe – 16 let, praxe ve vedoucí pozici – 13 let

Není členem orgánů jiných společností.

Členové představenstva

Jiří ANTOŠ
Den vzniku členství: 11. 7. 2013
Praxe/Zkušenosti:
bankovní praxe – 16 let, praxe ve vedoucí pozici – 16 let

Není členem orgánů jiných společností

Miroslav LUKÁČ
Den vzniku členství: 1. 11. 2014
Praxe/Zkušenosti:
bankovní praxe – 19 let, praxe ve vedoucí pozici – 14 let

Není členem orgánů jiných společností.

Martin MURÁNSKY
Den vzniku členství: 1. 10. 2013
Praxe/Zkušenosti:
bankovní praxe – 18 let, praxe ve vedoucí pozici – 13 let

Není členem orgánů jiných společností.

Karel SOUKENÍK
Den vzniku členství: 1. 10. 2013
Praxe/Zkušenosti:
bankovní praxe – 10 let, praxe ve vedoucí pozici – 10 let

Není členem orgánů jiných společností.
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Organizační struktura
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Rámcové hospodářské 
podmínky
Také v roce 2014 v České republice pokračovalo oživení 
hospodářské aktivity, které začalo v druhém pololetí 
2013. Dynamika reálného růstu českého hrubého domá
cího produktu převyšovala tempo růstu celého hospo
dářství EU, přestože ve srovnání s předešlým rokem 
tempo hospodářského růstu meziročně mírně oslabilo.

Struktura hlavních tahounů růstu byla podobná jako  
v roce 2013. K dvouprocentnímu meziročnímu růstu 
HDP přispěl podle Českého statistického úřadu nejvý
razněji zpracovatelský průmysl závislý převážně na ex
terní poptávce. Kromě toho k růstu pozitivně, byť jen 
mírně, přispělo i zemědělství, lesnictví a rybolov. Po 
několikaletých těžkostech se poprvé od roku 2010 o po
zitivní příspěvek k hospodářskému růstu přičinilo  
i stavebnictví. Stejně jako v předchozím roce – a dokon
ce v silnějším rozsahu – přispěl pozitivně k růstu i sektor 
služeb.

Rok 2014 byl mimo jiné pro českou ekonomiku histo
rickým milníkem, protože celkový objem maloob
chodních tržeb a průmyslové produkce poprvé překonal 
svůj konjunkturální rekord z roku 2008. Po pěti pesimis
tických letech se meziročního růstu dočkala i stavební 
produkce a vyšší než v roce 2008 byl i barometr spotře
bitelské důvěry.

Pokračující oživení hospodářské aktivity v České repub
lice v roce 2014 bylo charakteristické i relativně vy
rovnanou strukturou. Kromě průmyslové produkce ta
žené externí poptávkou přispěly k růstu i všechny hlavní 
složky domácí poptávky, kromě změny stavu zásob. Je
den a půl roku trvající oživení růstu investic přispělo  
k pozitivnímu růstu HDP stejnou měrou jako celkové 
výdaje na konečnou spotřebu.

Díky pokračujícímu zlepšení situace na trhu práce se 
loni posílil prorůstový příspěvek konečné spotřeby 
domácností. Na druhé straně, celoevropský tlak na kon
solidaci veřejných financí způsobil, že prorůstový pří
spěvek konečné spotřeby vlády byl v loňském roce 
mírnější, než v tom předchozím.

Téměř devítiprocentní růst vývozu byl důležitým moto
rem domácí průmyslové produkce. Vzhledem k posílení 
domácí poptávky však o něco vyšší dynamika dovozů 
způsobila, že čistý export se loni stal mírně negativním 
příspěvkem k hospodářskému růstu. K takové situaci, 
kdy reálné tempo dovozu převýšilo reálnou dynamiku 
vývozu, a čistý export tak více nepatřil mezi prorůstové 
faktory, došlo loni v České republice poprvé od roku 
2007.

Rok 2014 byl pro českou ekonomiku úspěšný také v ji
ných, pro běžného občana citelnějších, proměnných 
hospodářského vývoje. V uplynulém roce došlo k výraz
nému poklesu míry nezaměstnanosti, meziročně 
vzrostla celková zaměstnanost, ale zvýšil se i celkový 
počet volných pracovních míst. Průměrná nominální 
mzda, která v roce 2013 ještě stagnovala, si díky zlepšené 
situaci na trhu práce zapsala meziroční nárůst o 2,4 %.

Ani Česká republika se nevyhnula celoevropskému 
trendu výrazného ochlazení inflace spotřebitelských 
cen. Ani oživení domácí poptávky nedokázalo převážit 
jednak vliv importované inflace, ale zejména výrazné 
zlevnění energetických komodit, nejzřetelněji repre
zentovaných propadem cen ropy na světovém komo
ditním trhu. Celoroční inflace se tak z úrovně 1,4 %  
v roce 2013 zpomalila o celý procentní bod na 0,4 %, což 
bylo nejpomalejší celoroční znehodnocení kupní síly 
mezd a úspor v České republice od roku 1993. Rekordně 
nízká inflace tak přispěla k tomu, že po dvou letech 
meziročního poklesu loni v české ekonomice meziročně 
v reálném vyjádření vzrostly průměrné mzdy.
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Vývoj úrokových sazeb a české ko-
runy

Zpomalení inflace spotřebitelských cen ještě dál od 
inflačního cíle České národní banky nedalo ani v loňském 
roce důvod pro změnu rekordně nízké klíčové úrokové 
sazby, která se tak již druhý rok po sobě udržela na úrovni 
0,05 %. Pokračování rekordně uvolněné měnové politiky 
tak během celého loňského roku nadále tlačilo na další 
pokles sazeb peněžního trhu na nové rekordní úrovně. 
Jednoměsíční sazby peněžního trhu tak rok uzavíraly na 
úrovni 0,25 %, při 12měsíční splatnosti klesly sazby 
peněžního trhu na 0,51 %.

Výnosy do splatnosti z českých státních dluhopisů byly 
pod negativním tlakem již v předešlém roce. Jeho vý
sledkem bylo, že rok 2014 začínaly výnosy při splatnosti 
až do pěti let už pod hranicí jednoho procenta. Pochopi
telně v prostředí zpomalující inflace a rekordně uvolněné 
měnové politiky pokračoval i v loňském roce pokles 
tržních výnosů do splatnosti. Vzhledem k již relativně 
nízké výchozí pozici však loni nejvýraznější pokles v roz
sahu od 140 do až téměř 200 bazických bodů (dvou pro
centních bodů) zaznamenaly výnosy z dluhopisů se 
splatností delší než pět let. A tak zatímco výnosy se 
splatností do šesti let ukončily rok 2014 pod hranicí 0,20 
procentního bodu, splatnosti do deseti let klesly pod 
úroveň 0,73 procentního bodu.

Po turbulentním roce 2013 byl vývoj kurzu české koruny  
v tom uplynulém nesrovnatelně klidnější. A to zejména 
během prvního pololetí, kdy se s korunou na devizovém 
trhu obchodovalo ve velmi úzkém pásmu okolo hranice 
27,500 CZK za euro. Devizoví obchodníci tak respektova
li kredibilní hrozbu centrální banky, že pro udržení kurzu 
české koruny na oslabených úrovních je v případě potře
by připravena uskutečnit i případné přímé intervence, 
pokud by byly nezbytné.

Ve druhém pololetí se obchodování na českém devizovém 
trhu přece jen oživilo a přineslo mírně zvýšenou volatili
tu, i to se však dělo pro Českou národní banku žádoucím 
směrem ke slabším úrovním kurzu koruny. Srpnový výlet 
kurzu k hranici 28 CZK za euro však byl jen krátkodobým 
výkyvem a do konce roku se s českou měnou na 
devizovém trhu obchodovalo ve stabilním pásmu 27,50 
až 27,80 CZK za euro, uprostřed něhož ukončila koruna 
uplynulý rok. Tedy jen s nepatrným oslabením, ale na 
úrovních srovnatelných s předloňskými Vánocemi.

Z historického pohledu se rok 2014 na českém devizovém 
trhu zapíše do učebnic nejen pro klidný a stabilní vývoj 
kurzu koruny, ale i jako praktická ilustrace kredibilního  
a účinného oslabení směnného kurzu domácí měny cent
rální bankou. Výše zmíněný vývoj českého exportu, zej
ména ve srovnání se sousedy ve střední Evropě, zároveň 
potvrdil, že Česká národní banka úspěšně dosáhla svého 
cíle posílit konkurenceschopnost exportního průmyslu 
prostřednictvím slabší koruny. Reálný vývoj spotřebitel
ské poptávky a inflace nenaplnil negativní očekávání kri
tiků tohoto intervenčního kroku ČNB z listopadu 2013.

Z pohledu reálné ekonomiky, struktury hospodářského 
růstu, vývoje na trhu práce, ale i síly domácí poptávky, ale 
také z pohledu českého dluhopisového a devizového trhu 
lze proto rok 2014 hodnotit jako vcelku úspěšný.
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Obchodní činnost

V oblasti depozitních produktů se stal spořicí účet od 
Sberbank nejatraktivnějším na trhu, produkt FÉR spoření 
si udržel jedno z nejvyšších zhodnocení na trhu. V dubnu 
pak banka představila FÉR spoření Garance s unikátní 
službou garantované úrokové sazby až do konce roku 
2015. O úspěchu spořicích účtů svědčí výrazný růst počtu 
účtů (růst o 150 % oproti roku 2013), i získané ocenění Nej
lepší finanční produkt roku 2014 ve své kategorii.

V rámci doplňkových služeb banka nově představila tři 
produkty bankopojištění: pojištění schopnosti splácet 
spotřebitelský a hypoteční úvěr, cestovní pojištění a po
jištění karty a osobních věcí. Všechny tyto produkty nabízí 
ve spolupráci s BNP Paribas Cardif pojišťovnou jako posky
tovatelem pojištění.

SME bankovnictví
SME klientela je tradičně jedním z klíčových segmentů 
banky. V objemu aktiv tvoří úvěry poskytnuté podnika
telským subjektům segmentu SME 32 % z celkových úvě
rových obchodů banky. Důležitost segmentu pro banku, 
a to nejen z lokálního, ale i celoskupinového pohledu, po
tvrzuje skutečnost, že SME klienti jsou vyčleněni do 
samostatné obchodní divize. Struktura SME bankovnic
tví zahrnuje dva specifické segmenty: firemní SME ban
kovnictví ve struktuře pěti regionálních týmů a speciální 
tým pro financování nemovitostních projektů (Real esta
te tým).

V roce 2014 SME divize výrazně posílila svou regionální 
strukturu a přítomnost. Do regionálních SME týmů se 
podařilo nejenom získat profesionální zkušené bankéře, 
ale také zvýšit počet relationship manažerů. Cílem těch
to změn je kapacitní zvýšení a zefektivnění obsluhy  
a další zlepšení uspokojení požadavků klientů. SME divize 
nabízí klientům široké spektrum bankovních služeb  
a produktů. Platebním stykem počínaje, přes depozitní 
produkty či různé formy financování a trade finance in
strumenty až po zajištění měnového a úrokového rizika. 

SME bankovnictví bylo v roce 2014 kromě oblasti úvě
rových produktů úspěšné také v depozitních obchodech. 
Atraktivními depozitními produkty poskytovanými SME 
klientům byly především spořicí účty, revolvingové ter
mínované vklady s garantovanou úrokovou sazbou či 
růstové termínované vklady. 

Retailové bankovnictví
Oblast retailového bankovnictví Sberbank CZ má za se
bou rekordní rok. Bance se podařilo i přes silné konku
renční prostředí dosáhnout výrazného růstu počtu klien
tů, dařilo se v prodejích klíčových retailových produktů 
(spotřebitelské půjčky, konsolidace, spořicí účty i hypo
téky) a došlo k rozšíření sítě o pět nových poboček, další tři 
pak byly relokovány či rekonstruovány. K rekordním vý
sledkům pomohl i skvělý start online kanálu – eShopu, 
který se podílí například na prodejích spotřebitelských 
půjček již téměř 10 %.

Z pohledu obchodních výsledků došlo v segmentu Retail  
k růstu celkových depozit o 7,5 % (z 21,2 mld. korun v roce 
2013 na 22,8 mld. korun v roce 2014) a celkového objemu 
poskytnutých úvěrů o více jak 8 % (z 18,3 mld. na 19,8 
mld.). Velký vliv na to měl dvouciferný nárůst objemu 
úvěrů fyzickým osobám, který vzrostl o výrazných 19 %  
(z 12,5 mld. na 14,8 mld.). Celkový počet klientů v retai
lovém segmentu vzrostl v roce 2014 o 28,5 % (na 76 tis.), 
což je nejvyšší nárůst klientů v rámci Sberbank Europe.

Pobočková síť se rozšířila o pět nových poboček (Pardubi
ce, Teplice, FrýdekMístek, Praha I. P. Pavlova, Praha Cent
rum Černý Most), čímž byly kompletně pokryty všechny 
regiony v ČR a viditelně posílena přítomnost v Praze. Na 
konci roku 2014 tak Sberbank CZ měla síť čítající 27 pobo
ček. Další tři pobočky pak byly přemístěny do lepších 
prostor (Hradec Králové a Praha Strossmayerovo náměs
tí) či kompletně rekonstruovány (Olomouc). Banka bude  
v rozšiřování sítě pokračovat i v roce 2015, otevření dalších 
tří nových poboček je naplánováno na duben 2015.

V dubnu 2014 byl spuštěn zcela nový prodejní kanál –  
onlinový eShop, který výrazně pomohl k dosažení re
kordních výsledků, například na prodejích spotřebitel
ských půjček či spořicích účtů se podílí okolo 10 %  
a umožňuje využívat jednoduše a pohodlně naše služby li
dem v celé ČR bez nutnosti návštěvy poboček.

Banka také pokračovala v úpravách a zatraktivnění svých 
produktů, jak pro fyzické osoby, tak i pro segment Micro.  
V oblasti spotřebitelských půjček pro fyzické osoby banka 
jako jedna z prvních na trhu zavedla bonus za řádné splá
cení. U hypotečních úvěrů banka reagovala na situaci na 
trhu a průběžně upravovala své sazby zajišťující vysokou 
konkurenceschopnost tohoto produktu.
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Divize korporátního bankovnictví obsluhovala své klienty 
z centrály v Praze a v případě klientů veřejného sektoru 
také z pobočky v Brně. Divize nabízí klientům celou řadu 
bankovních produktů a služeb od platebního styku, přes 
depozitní instrumenty a produkty zajištění měnového  
a úrokového rizika, až po provozní, investiční a struktu
rované financování včetně financování exportu. 

Divize korporátního bankovnictví se k 31. 12. 2014 podílela 
na celkovém objemu poskytnutých úvěrů banky 21,5 %  
a na celkovém objemu depozit banky 22,5 %.

Rok 2014 byl pro divizi korporátního bankovnictví zají
mavý zejména z pohledu vývoje úvěrů. Objem úvěrů 
divize vzrostl v roce 2014 o 26 %, zatímco objem úvěrů 
všech firemních subjektů na českém bankovním trhu vy
kázal průměrný nárůst pouze o 3,6 %. Na tomto růstu se 
podílel téměř výlučně segment velkých podniků a korpo
rací, přičemž k tomuto nárůstu výrazně přispěly obchody 
strukturovaného a syndikovaného financování. Banka se 
jako vedoucí aranžér zúčastnila financování několika vý
znamných akvizic českých podniků místními a zahraniční
mi investory. Příkladem může být akviziční úvěr pro rus
kou skupinu Renova. Na růstu úvěrů se podílelo  
i refinancování stávajících obchodů a tradiční investiční  
a provozní úvěry. Zejména v oblasti strukturovaného fi
nancování prohloubila v roce 2014 banka spolupráci se 
skupinou Sberbank, obzvlášť s bankami skupiny Sberbank 
Europe, a to ve formě vzájemné participace na posky
tovaných úvěrech. Zde se jednalo například o financování 
poskytnuté společnosti Slovenské elektrárne a.s.

V roce 2014 byl hlavní přínos segmentů finančních institu
cí a veřejného sektoru do výsledku divize korporátního 
bankovnictví v oblasti depozit. Na rozdíl od úvěrů, objem 
depozit divize korporátního bankovnictví zaznamenal ve 
srovnání s předchozím rokem k 31. 12. 2014 pokles. Tento 
pokles byl způsoben třemi klienty, kteří neobnovili svá 
depozita, což nicméně přispělo k diverzifikaci depozitního 
portfolia divize a tím k jeho budoucí stabilizaci. Tři zákaz
nické segmenty divize se na celkovém objemu depozit 
podílely přibližně stejným procentem, přičemž veřejný 
sektor byl v oblasti depozit nejstabilnějším segmentem. 
Depozita v segmentu finančních institucí vykazovala bě
hem roku značnou volatilitu, což negativně ovlivnilo i stav 
celkových depozit ke konci roku. 

Od května 2014 se významnou měrou na obchodním 
úspěchu nejen depozitních, ale i úvěrových produktů po
dílelo SME Akviziční Call Centrum. Toto call centrum je 
zaměřeno na získávání nových klientů prostřednictvím 
specificky cílených kampaní. Přesněji na akvizičním pří
stupu kombinujícím direct mailing, akviziční volání po
tenciálních klientů a řízení schůzek SME relationship 
manažerů. Pro definici potenciálních klientů je v procesu 
využíváno propensitního modelování.

V roce 2014 byly v SME segmentu zahájeny významné 
procesní změny. Nejvýznamnější změnou bylo zavedení 
nového úvěrového procesu, který je efektivně a kvalitně 
podporován oddělením Kreditních analýz. Regionální 
struktura a úzké propojení Kreditních analýz s distribuční 
sítí SME přinesla své ovoce v podobě zrychlení i zkva
litnění procesu tvorby a hodnocení úvěrových aplikací. 
Zejména tvorba aplikací zaznamenala významně pozi
tivní kvalitativní posun ve strukturování obchodů a jejich 
následné diskusi s risk managementem banky.

Procesní změny byly mimo jiné zaměřeny rovněž na 
zjednodušení neúvěrových procesů a s tím související 
širší uspokojení klientských požadavků a potřeb v neúvě
rové oblasti. Zjednodušeno a zrychleno bylo například 
otevírání běžných účtů. Byly zavedeny výpisy z běžného 
účtu v ruském jazyce či na základě přání klientů také 
spořicí účty v EUR a USD. 

SME bankovnictví si výše uvedenými zlepšeními, novin
kami a změnami vytvořilo dobrý základ pro úspěšný vý
sledek i v roce následujícím. 

Korporátní bankovnictví
Korporátní bankovnictví v druhém roce svého fungování 
jako samostatná divize obsluhovalo tři specifické zákaz
nické segmenty: velké podniky a korporace s ročním ob
ratem nad 1,2 miliardy Kč, finanční instituce a veřejný sek
tor. Segment velkých podniků a korporací zahrnuje  
i subjekty aktivní v nemovitostním financování. V seg
mentu finančních institucí poskytuje divize produkty  
a služby nebankovním finančním institucím a institucio
nálním investorům. Segment veřejného sektoru pokrývá 
široké portfolio subjektů od municipalit až po neziskové 
organizace. 
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V obchodování produktů zajišťujících úrokové riziko jsme 
zaznamenali mírný nárůst zájmu našich klientů o za
jištění, při využití historicky nejnižších úrokových sazeb. 
Rozvoj nastal také v segmentu velkých firem a korporací.

V roce 2014 banka nadále posilovala svoji pozici v posky
tování služeb pro klienty z oblasti finančních institucí  
a veřejného sektoru. 

V oblasti obchodů s cennými papíry byl zájem klientů spí
še orientován na bezpečné investice s garantovaným 
úrokovým výnosem. Pokračoval rovněž prodej hypo
tečních zástavních listů, zájem o nákup těchto cenných 
papírů vzrůstal také mezi drobnými investory. 

V průběhu posledního čtvrtletí roku 2014 došlo k pod
statné transformaci celého týmu Global Markets, a to jak 
v oblasti Trading, tak v oblasti Sales. Došlo k posílení týmu 
zkušenými odborníky z renomovaných bankovních in
stitucí. K 1. listopadu 2014 byl úspěšně dokončen přesun 
oddělení Global Markets z Brna do Prahy a dokončeno 
nastavení kompaktního týmu nově příchozích „posil“  
a stávajících členů, kteří přijali za svou novou koncepci 
řízení oddělení orientované na výnosy, což, jak věříme, 
nadále zkvalitní tradičně vysokou úroveň standardu po
skytovaných služeb.

IT odbor
Rok 2014 byl z pohledu IT rokem zkvalitnění služeb po
skytovaných klientům i rokem významných infrastruk
turních změn. Implementovali jsme eShop jako nový 
kanál online prodeje produktů. Spustili jsme nový koncept 
„Rámcové smlouvy“, která výrazně omezila rozsah papí
rové dokumentace i množství podpisů a výrazně zkrátila 
dobu obsluhy klientů při otevírání účtu u Sberbank. 

Docházelo i nadále k rozšiřování pobočkové sítě a provoz
ní doby poboček. Nutným krokem bylo rozšíření IT pod
pory pro pobočky i na víkendové dny a větší automatiza
ce procesů dohledu a podpory. Zásadním projektem  
z pohledu IT infrastruktury byla implementace integrační 
platformy ESB, pomocí které budou v budoucnu integra
ce mezi systémy prováděny. 

Divize korporátního bankovnictví vykázala za rok 2014 ve 
srovnání s ostatními klienty obsluhujícími útvary banky 
největší zisk na zaměstnance.

V průběhu roku 2014 došlo k personálnímu posílení  
a stabilizaci oddělení obsluhující velké podniky a korpora
ce. Divize korporátního bankovnictví pokračovala v opti
malizaci procesů a zavádění nových produktů s cílem 
zvýšení kvality a dostupnosti bankovních produktů a slu
žeb.

Global Markets
Global Markets Trading 
(obchodování na mezibankovním 
trhu)
V roce 2014 pokračovala Sberbank v navazování a rozši
řování obchodní spolupráce s bankovními protistranami 
na finančních trzích. Oddělení Global Markets Trading 
uzavřelo rámcové smlouvy pro obchodování na fi
nančních trzích s řadou významných evropských bank, 
což umožnilo bance přístup k novým produktům. V roce 
2014 došlo k významnému prohloubení spolupráce se 
Sberbank CIB Rusko a ostatními bankami v rámci skupiny 
Sberbank Europe.

Aktivita oddělení Global Markets rostla jednak v oblasti 
obchodů na vlastní účet (včetně servisování potřeb ban
kovní knihy – zejména v rámci řízení krátkodobé likvidity), 
ale také v oblasti poskytování produktů Global Markets 
institucionálním klientům, klientům veřejného sektoru, 
firemním klientům a rovněž klientům retailové divize. 
Většina obchodních aktivit zaznamenala v meziročním 
srovnání nárůst, a to jak obchodovaných objemů, počtu 
aktivních klientů využívajících služeb oddělení, tak počtu 
uzavřených obchodů. 

Global Markets Sales (prodej)
V roce 2014 přetrvávala na CZK devizovém trhu situace po 
intervenci České národní banky, která znamenala pokles 
zájmu klientů o dlouhodobé zajištění proti kurzovým 
rizikům vázaným na lokální měnu. V druhé polovině roku 
2014 došlo k výraznému nárůstu měnových obchodů  
v ruském rublu, přičemž Sberbank potvrdila roli domi
nantního hráče na rublovém mezibankovním trhu.
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To umožní vyšší flexibilitu, lepší kontrolu a vícenásobné 
využití jednotlivých integrací pro různé systémy. Prvním 
projektem, kde je tato systémová integrace připravována, 
je nová verze Credit Factory systému pro schvalování 
úvěrových produktů.

Dalším významným krokem bylo rozhodnutí o po
stupném ukončení spolupráce s původním skupinovým IT 
providerem ARZ ve Vídni a o migraci systémů od tohoto 
poskytovatele zpět do datových center Sberbank CZ  
v České republice. V roce 2014 byly migrovány zpět někte
ré databázové a aplikační servery, na rok 2015 je plánová
na migrace hlavních bankovních systémů.

Digitální bankovnictví
Ruku v ruce s dynamickým nárůstem počtu klientů jsme  
v roce 2014 zaznamenali také zvýšenou poptávku po služ
bě internetového bankovnictví Sberbank Online Banking. 
Ke konci roku 2014 využívalo tuto službu o 45 % více uživa
telů než ke konci roku 2013.

V souvislosti s vysokou poptávkou po internetovém ban
kovnictví trvale klesá podíl uživatelů služeb Homebanking 
a MultiCash. Ke konci roku využívalo tyto služby 6,5 %, re
spektive 3 % všech uživatelů přímého bankovnictví.

Novou službu Smart Banking, představenou ke konci roku 
2013, si doposud aktivovaly 4 % uživatelů přímého ban
kovnictví.

V roce 2014 se banka zaměřila také na akvizici nových kli
entů prostřednictvím internetu. V dubnu jsme spustili 
eShop Sberbank. Tato služba umožňuje klientům získání 
FÉR půjčky, případně sloučení půjček pomocí FÉR konso
lidace, a to bez nutnosti osobní návštěvy pobočky.  
V květnu 2014 jsme způsob sjednání FÉR půjčky a FÉR 
konsolidace prostřednictvím eShopu nabídli také ex
terním zprostředkovatelům. Prostřednictvím eShopu si 
plně online bez návštěvy pobočky sjednalo půjčku celkem 
217 klientů. Dalších 292 klientů se po návštěvě eShopu na
konec rozhodlo sjednat půjčku nebo konsolidaci 
prostřednictvím pobočky.

Řízení lidských zdrojů
Řízení lidských zdrojů je významnou součástí strategické
ho vedení banky a zaměstnanci jsou rozhodujícím fakto
rem při vytváření dlouhodobých partnerských vztahů  
s našimi klienty, naplňování obchodních cílů a vytváření 
efektivního zázemí pro všechny bankovní aktivity.

Prioritou banky v oblasti Řízení lidských zdrojů bylo v roce 
2014 posílení knowhow a získání zkušených manažerů,  
a to napříč bankou. Nové vedení tak získaly například útva
ry Global Markets, Retail Segment Management, Integra
ted Risk Management či Credit Risk. Podařilo se nám také 
vybudovat několik nových, pro banku významných útvarů.

Vytvořili jsme interní právní oddělení, které převzalo kont
rolu nad veškerou právní agendou banky, a vybudovali 
jsme oddělení centrálního nákupu. Projekty v bance nyní 
centrálně řídí nová projektová kancelář a datový sklad bu
dují experti oddělení Data & Analytics.

Významnou roli hrály v oblasti HR skupinové projekty.  
V roce 2014 jsme úspěšně zavedli skupinový systém Řízení 
výkonu. Každý zaměstnanec dnes absolvuje formální po
hovor se svým nadřízeným dvakrát ročně. Jednotné výstu
py aktivně využíváme nejen při hodnocení, ale i v odmě
ňování, při rozvoji zaměstnanců i při plánování nástupnictví 
či nominaci kolegů do mezinárodních projektů.

Ve druhém ročníku celoskupinového zaměstnaneckého 
průzkumu odpovídali zaměstnanci na otázky týkající se 
jejich vnímání Sberbank jako zaměstnavatele a hodnotili 
tak banku z mnoha různých pohledů. Možnosti vyjádřit 
svůj názor využilo 80 % zaměstnanců a dalo tak vedení re
levantní zpětnou vazbu. Velmi náš potěšilo, že oproti před
chozímu roku se zvýšil jak index angažovanosti, tak cel
ková spokojenost s prací.

Jedním z klíčových celoskupinových projektů v roce 2014 
bezpochyby bylo zavedení nových korporátních hodnot. 
Jelikož jsme si vědomi toho, že firemní kulturu nelze nařídit, 
zapojili jsme do vytváření naší nové firemní kultury za
městnance. V rámci Dne firemní kultury jsme diskutovali, 
jak se chceme chovat, abychom naplňovali naše tři nové 
hodnoty: „All for the customer“, „We are a team“ a „I am  
a leader“. 
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Marketing
Marketingové aktivity banky se v roce 2014 primárně 
soustředily na dvě hlavní oblasti – podporu prodeje klí
čových produktů banky a zvýšení znalosti značky Sber
bank a její zviditelnění.

Na jaře a na podzim banka spustila silnou produktovou 
kampaň cílenou na prodej spotřebitelských úvěrů, medi
ální kampaň využila televizi a online. Výrazná podpora – 
zahrnující print i masivní venkovní reklamu – byla na
sazena také v průběhu celého roku při otevírání nových 
poboček či přemístění stávajících.

Reklamní kampaně a marketingové aktivity splnily 
stanovené cíle, spontánní znalost značky Sberbank 
vzrostla dvojnásobně. Se silnou marketingovou podpo
rou a dalším růstem znalosti značky a produktů počítá 
banka i v roce 2015.

Komunikace
Oddělení Komunikace se v rámci pokračujících změn za
měřilo na včasné, pravidelné a transparentní informování 
zaměstnanců, klientů a médií o všech aktivitách banky. 
Díky aktivnímu zapojení představenstva a vrcholového 
managementu do interní a externí komunikace i nadále 
posilujeme otevřenou a interaktivní komunikaci se všemi 
klíčovými komunikačními skupinami.

V průběhu roku oddělení Komunikace převzalo odpo
vědnost za oblasti event managementu a sponzoringu. 
Banka zrealizovala či podpořila na dvě desítky význam
ných byznysových, společenských, kulturních a spor
tovních akcí. Tyto akce jsme využili k posílení vztahů se 
stávajícími klienty a partnery, jakož i možnost pro před
stavení nabídky služeb potenciálním klientům.

V roce 2014 pokračovala Sberbank CZ v aktivitách spole
čenské odpovědnosti – banka podpořila vybrané ne
ziskové organizace, zaměstnanci se zapojovali do 
dobrovolnických aktivit a zaměstnanecký charitativní 
fond se změnil na samostatnou právnickou osobu Na
dační fond Sberbank CZ. Detailní informace o CSR ak
tivitách najdete v kapitole Společenská odpovědnost na 
stranách 2729. 
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Řízení rizik

Banka uplatňuje v oblasti řízení rizik obezřetný a vyvá
žený přístup s cílem dosáhnout přiměřených výnosů 
při akceptovatelné úrovni rizika. Výchozími body jsou 
platná regulatorní legislativa a riziková strategie sku
piny. Banka používá systém regulatorních a interních 
limitů, jejichž výše a dodržování jsou pravidelně sle
dovány. Banka ve spolupráci se svou mateřskou 
společností průběžně rozvíjí pokročilé nástroje pro 
řízení rizik. 

Hlavními obecnými zásadami procesu řízení rizik jsou 
optimalizace poměru mezi rizikem a očekávaným vý
nosem, funkční řídicí a kontrolní systém, oddělení ne
slučitelných funkcí, identifikace a analýza rizik, 
diverzifikace portfolia a v neposlední řadě i zajištění 
přesnosti a kompletnosti dat v bankovním systému. 
Vedení banky je pravidelně informováno o míře pod
stupovaných rizik a systém řízení rizik je sledována vy
hodnocován.

V organizační struktuře řízení rizik má centrální pozici 
představenstvo banky, které určuje strategii řízení 
rizik, schvaluje všechny klíčové dokumenty pro oblast 
řízení rizik a rozhoduje o významných rizikových pozi
cích. Řízení rizik je zajišťováno divizí pro řízení rizik, 
která je řízena pověřeným členem představenstva. 
Oddělení divize řízení rizik analyzují rizikovou pozici 
banky, kontrolují dodržování limitů, informují  
o zjištěných výsledcích, popřípadě sama schvalují rizi
kové pozice v rámci stanovených oprávnění.

Základní součástí systému řízení rizik jsou následující 
výbory:

 Výbor pro řízení rizik, na který představenstvo 
banky delegovalo rozhodování o následujících ob
lastech:
•	 schvalování zásad řízení rizik a základních me

tod, limitů, předpokladů scénářů a jakýchkoliv 
dalších parametrů používaných v procesu řízení 
rizik,

•	 monitoring úvěrových, tržních a operačních 
rizik (včetně dodržování limitů), schvalování ná
pravných opatření při překročení limitů nebo 
nežádoucích trendech vývoje,

•	 stanovování principů interních předpisů týkají
cích se řízení rizik,

•	 schvaluje metodologie tvorby, sledování a ak
tualizace modelů pro oblast řízení rizik  
a schvaluje jednotlivé modely a 

•	 sledování adekvátnosti, spolehlivosti a efek
tivnost vnitřních předpisů, procesů a limitů pro 
řízení rizik.

 Výbor pro řízení aktiv a pasiv, který projednává 
stávající i výhledová úroková a měnová rizika v in
vestičním portfoliu k prodeji, jakož i rizika likvidity, 
financování a řízení regulatorního ekonomického 
kapitálu s cílem optimalizace výnosověrizikového 
profilu.

 Úvěrový výbor, který rozhoduje o přijímání úvě
rového rizika ve vztahu k jednotlivým protistranám, 
a to zejména prostřednictvím schvalování výše 
nových expozic a pravidelné revize úrokového 
rizika expozic existujících.  

 Výbor pro řízení pohledávek v ohrožení, který přijí
má rozhodnutí v následujících oblastech
•	 schvalování zásad správy pohledávek v ohrožení,
•	 projednávání a schvalování interních předpisů, 

metodických a pracovních postupů souvisejících 
se správou pohledávek v ohrožení,

•	 stanovování principů pro navyšování anga
žovanosti klientů s pohledávkou v ohrožení, 

•	 rozhodování o způsobu řešení jednotlivých vý
znamných pohledávek v ohrožení do výše 
schvalovací pravomoci udělené výboru,

•	 nastavování pravidel pro správu jednotlivě ne
významných pohledávek v ohrožení,

•	 monitoring vývoje pohledávek v ohrožení a při
jímání nápravných opatření v případě nežádou
cího vývoje,

•	 rozhodování o udělování schvalovacích pravo
mocí pro řešení pohledávek v ohrožení za
městnancům útvaru Problematických pohle
dávek, manažerovi útvaru problematických 
pohledávek a CRO.

Členy výborů jsou členové představenstva banky a ří
dicí pracovníci z příslušných oblastí řízení rizika. 
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Vývoj ukazatele kapitálové přiměřenosti

Divize řízení rizik se skládá z následujících šesti útva
rů:

 Integrated Risk Management, který je zodpo
vědný za řízení úvěrového rizika, kapitálovou při
měřenost a monitoring portfolia,

 útvar Market Risk, který je zodpovědný za řízení 
tržního rizika a likviditního rizika,

 útvar Operational Risk, který je zodpovědný za 
řízení operačního rizika banky a vnitřního kont
rolního systému banky,

 útvar Credit Risk, který je zodpovědný za na
stavování úvěrových procesů,

 útvar Underwriting, který je zodpovědný za vlast
ní proces schvalování a 

 útvar Restructuring and Workout, který je zodpo
vědný za vymáhání pohledávek.

Kapitálová přiměřenost

V souladu s regulatorními požadavky jsou rizika dosta
tečně kryta kapitálem. Pro stanovení kapitálového 
požadavku banka využívá standardizovaného přístupu 
pro úvěrové riziko a pro operační riziko. Vzhledem  
k tomu, že banka vede malé obchodní portfolio, není 
kapitálový požadavek na tržní riziko stanovován.

Na konci roku 2013 se akcionář rozhodl podpořit další 
růst banky a navýšit kapitál banky (prostřednictvím 
podřízeného dluhu, který byl v prvním pololetí roku 
2014 konvertován na vlastní jmění). 

V souladu s požadavky Pilíře II basilejské kapitálové do
hody označovaným jako Basel II, banka minimálně 
jednou ročně vyhodnocuje dostatečnost kapitálu  
s ohledem na všechna významná rizika (systém vnitřně 
stanoveného kapitálu).
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Úvěrové riziko
Poskytování úvěrových produktů je jednou z hlavních 
obchodních činností banky. Tomu odpovídá důraz, kte
rý je kladen na řízení úvěrového rizika. Tento proces za
hrnuje identifikaci rizik, měření rizikové pozice, sle
dování limitů a přijímání opatření vedoucích ke snížení 
podstupovaného úvěrového rizika. Proces probíhá na 
úrovni jednotlivého klienta i na úrovni úvěrového 
portfolia. 

Při hodnocení úvěrové kvality klienta se banka zaměřu
je zejména na analýzu jeho finanční situace, schopnost 
splácet poskytnutý úvěr z vlastního cashflow a na do
savadní zkušenost s klientem.

Úvěrová kvalita každého klienta je posuzována interním 
ratingovým systémem odpovídajícím typu hodnocené
ho klienta. Klient je tak zařazen do jednoho z 26 stupňů 
interní ratingové stupnice. Každému ratingovému 
stupni je pevně přiřazena roční pravděpodobnost se
lhání klienta, která se používá jako jeden z parametrů 
rozhodovacího procesu. Ratingové nástroje jsou 
pravidelně testovány a následně odpovídajícím způso
bem upravovány tak, aby odhad pravděpodobnosti se
lhání klienta byl korektní.

Dalším hodnoceným kritériem při posuzování úvěrové
ho návrhu je kvalita zajišťovacích instrumentů. Katalog 
těchto instrumentů definuje akceptované typy zajištění, 
způsob stanovení jejich reálné hodnoty, frekvenci pře
cenění a odpovědnosti jednotlivých oddělení banky.

Posuzování a schvalování úvěrových návrhů probíhá 
nezávisle na obchodních útvarech. Schvalovací kompe
tence jsou delegovány představenstvem banky a jsou 
objemově rozčleněny do několika úrovní.

Banka provádí pravidelný monitoring jednotlivých 
angažovaností za účelem průběžného sledování kvality 
úvěrového portfolia. Tento proces zvyšuje pravdě
podobnost, že možné budoucí selhání klienta bude včas 
rozpoznáno. Pro tento případ je v bance nastaven 
fungující systém včasného řešení problematických po
hledávek, který snižuje pravděpodobnost vzniku ztráty 
z úvěrového obchodu.

Banka dodržuje všechny regulatorní limity anga
žovanosti investičního portfolia.

Banka posuzuje pohledávky za klienty z hlediska pří
padného poklesu jejich hodnoty, a to zejména s ohle
dem na zhoršení ratingu, zpoždění ve splácení, nebo jiné 
porušení původních smluvních podmínek protistranou. 
Banka posuzuje snížení hodnoty pohledávek ze dvou 
pohledů:
  kolektivní znehodnocení, které je aplikováno na 

jednotlivé skupiny aktiv na základě statistických 
modelů a je kryto kolektivními opravnými polož
kami, a

 individuální znehodnocení, které je spojeno s jednot
livými pohledávkami, u kterých existuje objektivní 
důkaz o snížení hodnoty, a které je kryto pomocí in
dividuálních opravných položek.

Tržní rizika
Hlavním nástrojem řízení tržních rizik je soustava limitů 
pro jednotlivé typy tržních rizik. Dodržování limitů je 
pravidelně sledováno. O případném překročení limitu  
a souvisejících nápravných opatřeních jsou bez zby
tečného odkladu informováni představenstvo, členové 
výboru pro řízení rizik a příslušné obchodní útvary. Li
mity jsou stanoveny interně, mateřskou společností 
nebo regulatorními předpisy ČNB a jsou schvalovány 
Výborem pro řízení aktiv a pasiv. Pravidelně probíhá 
stresové testování tržních rizik. 

Měnové riziko banka řídí uzavíráním své měnové pozice 
prostřednictvím zajišťovacích obchodů. Měnová pozice 
v jednotlivých hlavních měnách je denně sledována  
a porovnávána s platnými limity.

Expozice banky vůči úrokovému riziku je kvantifikována 
formou simulace vlivu standardizovaného úrokového 
šoku (posun výnosové křivky o 200 p.b.) na kapitál 
banky, kde tento vliv je představován změnou ekono
mické hodnoty (NPV) úrokově citlivých aktiv a pasiv 
banky. Rozdíl aktiv a pasiv s dlouhodobě pevnou úro
kovou sazbou (hlavní zdroj úrokového rizika) je vyva
žován s využitím úrokových swapů a emitovaných 
dluhových cenných papírů. Úroková pozice banky je 
pravidelně měřena a porovnávána s platnými limity.
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Tržní volatilitě cenných papírů je banka vystavena for
mou drženého portfolia dluhopisů, ve kterém dominují 
české státní dluhopisy. Z regulatorního hlediska banka 
vede malé obchodní portfolio.

Riziko likvidity
Operativní řízení rizika likvidity je prováděno denně sle
dováním krátkodobých i dlouhodobých ukazatelů likvi
dity, a to v jednotlivých hlavních měnách i agregovaně 
přes všechny měny. Na základě vývoje těchto ukazatelů 
banka průběžně řídí svoji likviditní pozici. Banka rozli
šuje mezi kontraktuální splatností položek bilance  
a mezi modelovanou očekávanou splatností. 

Na týdenní bázi jsou vypracovávány stresové scénáře li
kviditní pozice banky, které vycházejí z údajů o stávající 
struktuře aktiv a pasiv banky a jejich předpokládaného 
chování v modelových stresových situacích. Pro teo
retický případ mimořádných okolností ohrožujících li
kviditu banky je připraven pohotovostní plán.

O vývoji likviditní situace banky a o přijatých opatřeních 
v oblasti likvidity je informováno vedení banky 
prostřednictvím Výboru pro řízení aktiv a pasiv.

Operační riziko
V souladu s regulatorními požadavky banka disponuje 
potřebnými interními předpisy pro řízení operačního 
rizika, včetně oblastí informační bezpečnosti, kontinui
ty činností, outsourcingu nebo systému vnitřní kont
roly, který je nastaven pro jednotlivé procesy nebo útva
ry.

Základními používanými metodami jsou vyloučení, 
snížení, přenos nebo akceptace operačního rizika. Pro
ces řízení operačního rizika zahrnuje identifikaci, 
evidenci, vyhodnocení a ocenění rizik včetně opatření  
k jejich minimalizaci a probíhá v úrovni skutečných udá
lostí i latentních rizik. 

Pro řízení a identifikaci operačních rizik banka využívá:
 sběr událostí operačního rizika, jejich klasifikaci  

a následné vyhodnocení,
 Risk Control Self Assemement a
 analýzu scénářů pro rizika s nízkou frekvencí  

a velkým dopadem.

Na základě identifikovaných operačních rizik banka při
jímá opatření, která mají za cíl efektivně minimalizovat 
pravděpodobnost dalšího výskytu podobného typu 
události a jsou navrhována nejen v závislosti na četnosti 
výskytu a objemu realizované/předpokládané ztráty/
zisku, ale i s ohledem na závažnost a příčinu vzniku.

Banka má rovněž sestaven pohotovostní plán pro kri
tické situace a obnovení činnosti s cílem zajistit pokra
čování obchodní činnosti v největším možném rozsahu 
a plán obnovy činnosti pro klíčové IT aplikace.

Riziko koncentrace
Dostatečnou diverzifikaci podstupovaného úvěrového 
rizika zajišťuje systém limitů rizika koncentrace vůči 
ekonomicky spjatým skupinám klientů, vůči odvětvím 
činnosti klientů nebo vůči zemím. Banka sleduje také 
rizika vznikající z koncentrace expozic z titulu jednot
livých produktů.

V oblasti likvidity je sledována míra koncentrace vůči 
poskytovatelům krátkodobých pasiv.
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Společnost Sberbank Europe AG (SBEU) je ovládající oso
bou Sberbank CZ, a.s. a je součástí skupiny Sberbank. 
Struktura skupiny je vyznačena  v diagramu.

Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (dále jen 
„ZOK“) stanoví, že kdokoliv, kdo pomocí svého vlivu  
v obchodní korporaci rozhodujícím významným způso
bem ovlivní její chování k její újmě, je povinen tuto újmu 
uhradit, ledaže prokáže, že mohl při svém ovlivnění  
v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná infor
movaně a v obhajitelném zájmu ovlivněné osoby. Opat
ření, která mají zajistit, aby nebylo zneužito kontroly ze 
strany ovládající osoby, vyplývají ze ZOK. Jedná se zej
ména o povinnost představenstva vypracovat zprávu  

o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou  
a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou 
ovládající osobou za uplynulé účetní období dle § 8288 
ZOK (viz strana 120 výroční zprávy – Zpráva o vztazích)  
a povinnost ovládající osoby nahradit újmu vzniklou 
ovládané osobě dle § 71 odst. 1 ZOK a ručení ovládající 
osoby.

Ostatní informace 

Informace o vztazích

Sberbank Rusko

Sberbank Magyarország Zrt.
Maďarsko

Sberbank BH d.d., Sarajevo
Bosna a Hercegovina

Sberbank banka d.d.
Slovinsko

Sberbank CZ, a.s.
Česká republika

Sberbank Slovensko, a.s.
Slovensko

Sberbank d.d.
Chorvatsko

Sberbank a.d. Banja Luka
Bosna a Hercegovina

Sberbank Srbija a.d. Beograd
Srbsko

VS Bank
Ukrajina

Sberbank Europe AG

100 %

100 %

98,93 %

100 % 99,98 %

100 % 99,50 %

100 % 99,42 %

99,92 %
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Informace o vlastních 
akciích a cenných papírech 
V průběhu roku 2014 Sberbank CZ, a.s. neobchodovala  
a nevlastnila žádné vlastní akcie. Sberbank CZ, a.s. bě
hem roku 2014 nevlastnila žádné akcie ovládající osoby, 
tj. SBEU. 

Neexistuje omezení převoditelnosti cenných papírů vy
dávaných Sberbank CZ, a.s. vyjma toho, že vlastní akcie 
Sberbank CZ, a.s. nejsou veřejně obchodovatelné.

Vyjma podílů vyplývajících z vlastnictví neexistují žádné 
další významné přímé či nepřímé podíly na hlasovacích 
právech Sberbank CZ, a.s. ani žádné omezení hlasova
cích práv. 

Pokud je Sberbank CZ, a.s. známo, neexistují smlouvy 
mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení 
převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv.

Vyjma stanov neexistují zvláštní pravidla určující volbu 
a odvolání členů představenstva a změnu stanov 
společnosti.

Neexistují žádné zvláštní pravomoci členů předsta
venstva podle zákona upravující právní poměry ob
chodních společností.

Neexistují významné smlouvy, ve kterých je Sberbank 
CZ, a.s. smluvní stranou a které nabudou účinnosti, 
změní se nebo zaniknou v případě změny ovládání  
Sberbank CZ, a.s. v důsledku nabídky převzetí, a účin
cích z nich vyplývajících.

Neexistují smlouvy mezi Sberbank CZ, a.s. a členy jejího 
představenstva nebo zaměstnanci, kterými je Sberbank 
CZ, a.s. zavázána k plnění pro případ skončení jejich 
funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou 
převzetí.

Neexistují smlouvy členů představenstva se společností 
Sberbank CZ, a.s., které by mohly být z hlediska uživate
lů výroční zprávy podstatné a výhodné při ukončení 
právního vztahu, vyjma běžných smluv o výkonu funkce.

Neexistují programy, na jejichž základě je zaměstnan
cům a členům představenstva společnosti umožněno 
nabývat účastnické cenné papíry společnosti, opce na 
tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných 
podmínek.

Osoby s řídicí pravomocí nevlastní akcie či obdobné 
cenné papíry představující podíl na Sberbank CZ, a.s.

Společnosti Sberbank CZ, a.s. ani jí vydaným dluhopi
sům nebyl přidělen rating.

Údaje o emitovaných 
cenných papírech
Akcie Sberbank CZ, a.s. k 31. 12. 2014

•	 Druh:	kmenové	akcie
•	 Forma:	561	198	ks	kmenových	akcií	na	jméno
•	 Podoba:	zaknihovaná
•	 Počet	kusů:	561	198	ks
•	 Celkový	objem	emise:	2	805	990	000	Kč
•	 Jmenovitá	hodnota	1	akcie:	5	000	Kč
•	 Obchodovatelnost	akcií:	akcie	nejsou	obchodovány	

na žádném z veřejných trhů

Emise hypotečních zástavních listů 

(HZL) Sberbank CZ, a.s. k 31. 12. 2014

HZL VB CZ 5,30% splatné 2017
•	 Identifikační	označení	(ISIN):	CZ0002001688
•	 Datum	emise;	forma	a	podoba:	18.	12.	2007;	na	doru

čitele; zaknihovaná
•	 Celkový	objem	emise:	0,8	mld.	Kč
•	 Jmenovitá	hodnota;	počet	kusů:	10	000	Kč;	80	000
•	 Kupóny:	 pevná	 roční	 úroková	 sazba	 5,30	%	 vyplá

cená ročně zpětně
•	 S	HZL	obchodováno	na:	---
•	 Lhůta	 splatnosti	 HZL:	 HZL	 budou	 splaceny	 v	 jejich	

jmenovité hodnotě dne 18. 12. 2017
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HZL VB CZ 5,70% splatné 2014
•	 Identifikační	označení	(ISIN):	CZ0002002116
•	 Datum	emise;	forma	a	podoba:	27.	10.	2009;	na	do

ručitele; zaknihovaná
•	 Celkový	objem	emise:	0,5	mld.	Kč
•	 Jmenovitá	hodnota;	počet	kusů:	10	000	Kč;	50	000
•	 Kupóny:	 pevná	 roční	 úroková	 sazba	 5,70	 %	 vyplá

cená ročně zpětně
•	 S	HZL	obchodováno	na:	---
•	 Lhůta	 splatnosti	 HZL:	 HZL	 byly	 splaceny	 v	 jejich	

jmenovité hodnotě dne 27. 10. 2014

HZL VB CZ 4,10% splatné 2016
•	 Identifikační	označení	(ISIN):	CZ0002002199
•	 Datum	emise;	forma	a	podoba:	19.	5.	2010;	na	doru

čitele; zaknihovaná
•	 Celkový	objem	emise:	0,5	mld.	Kč
•	 Jmenovitá	hodnota;	počet	kusů:	10	000	Kč;	50	000
•	 Kupóny:	pevná	roční	úroková	sazba	4,10	%	vyplácená	

ročně zpětně
•	 S	HZL	obchodováno	na:	---
•	 Lhůta	 splatnosti	 HZL:	 HZL	 budou	 splaceny	 v	 jejich	

jmenovité hodnotě dne 19. 5. 2016

HZL VB CZ VAR1 splatné 2015
•	 Identifikační	označení	(ISIN):	CZ0002002298
•	 Datum	emise;	forma	a	podoba:	24.	3.	2011;	na	doru

čitele; zaknihovaná
•	 Celkový	objem	emise:	0,3	mld.	Kč
•	 Jmenovitá	hodnota;	počet	kusů:	10	000	Kč;	30	000
•	 Kupóny:	 pohyblivá	 půlroční	 úroková	 sazba	 6M	 

PRIBOR + 1% vyplácená půlročně zpětně
•	 S	HZL	obchodováno	na:	---
•	 Lhůta	 splatnosti	 HZL:	 HZL	 budou	 splaceny	 v	 jejich	

jmenovité hodnotě dne 24. 3. 2015

HZL VB CZ VAR splatné 2017
•	 Identifikační	označení	(ISIN):	CZ0002002454
•	 Datum	emise;	forma	a	podoba:	22.	3.	2012;	na	doru

čitele; zaknihovaná
•	 Celkový	objem	emise:	0,5	mld.	Kč
•	 Jmenovitá	hodnota;	počet	kusů:	1	Kč;	500	000	000
•	 Kupóny:	pohyblivá	půlroční	úroková	sazba	6M	PRI

BOR + 2 % vyplácená půlročně zpětně
•	 S	HZL	obchodováno	na:	BCPP
•	 Lhůta	 splatnosti	 HZL:	 HZL	 budou	 splaceny	 v	 jejich	

jmenovité hodnotě dne 22. 3. 2017

HZL VB CZ 3,20% splatné 2016
•	 Identifikační	označení	(ISIN):	CZ0002002611
•	 Datum	emise;	forma	a	podoba:	11.	10.	2012;	na	doru

čitele; zaknihovaná
•	 Celkový	objem	emise:	1	mld.	Kč
•	 Jmenovitá	hodnota;	počet	kusů:	1	Kč;	1	000	000	000
•	 Kupóny:	 pevná	 roční	 úroková	 sazba	 3,20	%	 vyplá

cená ročně zpětně
•	 S	HZL	obchodováno	na:	BCPP
•	 Lhůta	 splatnosti	 HZL:	 HZL	 budou	 splaceny	 v	 jejich	

jmenovité hodnotě dne 11. 10. 2016

HZL VB CZ 2,30% splatné 2018
•	 Identifikační	označení	(ISIN):	CZ0002003254
•	 Datum	emise;	forma	a	podoba:	24.	10.	2013;	na	doru

čitele; zaknihovaná
•	 Celkový	objem	emise:	1	mld.	Kč
•	 Jmenovitá	hodnota;	počet	kusů:	10	000	Kč;	100	000
•	 Kupóny:	 pevná	 roční	 úroková	 sazba	 2,30	%	 vyplá

cená ročně zpětně
•	 S	HZL	obchodováno	na:	BCPP
•	 Lhůta	 splatnosti	 HZL:	 HZL	 budou	 splaceny	 v	 jejich	

jmenovité hodnotě dne 24. 10. 2018

HZL VB CZ 2,00% splatné 2020
•	 Identifikační	označení	(ISIN):	CZ0002003460
•	 Datum	emise;	forma	a	podoba:	26.	6.	2014;	na	doru

čitele; zaknihovaná
•	 Celkový	objem	emise:	1,3	mld.	Kč
•	 Jmenovitá	hodnota;	počet	kusů:	10	000	Kč;	130	000
•	 Kupóny:	 pevná	 roční	 úroková	 sazba	 2,00	%	 vyplá

cená ročně zpětně
•	 S	HZL	obchodováno	na:	BCPP
•	 Lhůta	 splatnosti	 HZL:	 HZL	 budou	 splaceny	 v	 jejich	

jmenovité hodnotě dne 26. 6. 2020

HZL VB CZ 1,10% splatné 2017
•	 Identifikační	označení	(ISIN):	CZ0002003684
•	 Datum	emise;	forma	a	podoba:	5.	9.	2014;	na	doruči

tele; zaknihovaná
•	 Celkový	objem	emise:	2	mld.	Kč
•	 Jmenovitá	hodnota;	počet	kusů:	10	000	Kč;	200	000
•	 Kupóny:	pevná	roční	úroková	sazba	1,10	%	vyplácená	

ročně zpětně
•	 S	HZL	obchodováno	na:	BCPP
•	 Lhůta	 splatnosti	 HZL:	 HZL	 budou	 splaceny	 v	 jejich	

jmenovité hodnotě dne 5. 9. 2017
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údaje jsou v mil. Kč
Ernst & 
Young KPMG PWC Deloitte Celkem

Za roční úč. závěrku (včetně DPH) 6,26 0,00 0,00 0,00 6,26

Auditorské služby (včetně DPH) 1,85 0,00 0,00 0,00 1,85

Daňové služby (včetně DPH) 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53

Ostatní (včetně DPH) 1,88 0,04 0,07 1,63 3,62

Celkem 10,52 0,04 0,07 1,63 12,26

Odměny účtované auditorskými společnostmi za 
rok 2014

Informace o zásadách 
řízení a správy společnosti
Orgány společnosti jsou valná hromada jako nejvyšší or
gán, resp. jediný akcionář vykonávající její působnost, 
představenstvo, dozorčí rada a výbor pro audit. Složení 
těchto orgánů detailně viz str. 67, „Orgány společnosti“. 
Rozhodnutí těchto orgánů se obvykle přijímají prostou 
většinou hlasů, pokud zákon či stanovy nepředepisují 
většinu jinou.

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do 
působnosti valné hromady náleží zejména rozhodnutí o 
 změně stanov, 
 zvýšení či snížení základního kapitálu, 
 vydání dluhopisů, 
 volba a odvolání členů dozorčí rady, 
 schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdě

lení zisku nebo úhradě ztráty,  
 podání žádosti o povolení k veřejnému obchodování 

s akciemi společnosti a o zrušení veřejné obchodova
telnosti akcií, 

 převodu závodu, o zrušení společnosti s likvidací,  
o její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení,

 změně práv spojených s jednotlivými druhy akcií 
nebo formy akcií,

 omezení převoditelnosti akcií na jméno,
 vyloučení nebo omezení přednostního práva na zís

kání vyměnitelných a prioritních dluhopisů a o vy
loučení nebo omezení přednostního práva na získání 
nových akcií,

 zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,
 změně předmětu podnikání. 

Valná hromada se koná nejméně jednou za rok. Před
stavenstvo je povinno svolávat řádnou valnou hromadu 
každoročně, nejpozději šest měsíců po skončení účetní
ho období, pokud platné právní předpisy nestanovují 
lhůtu kratší.

O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnu
tích se pořizuje zápis, který se archivuje dle platných 
právních předpisů. Funkční období členů předsta
venstva počíná jejich zvolením a končí ukončením 
čtvrté valné hromady, která rozhodovala o roční účet
ní závěrce za čtvrtý kalendářní rok, následující po vol
bě. Kalendářní rok, ve kterém proběhla volba člena 
představenstva, není do této lhůty započítáván. 
Znovuzvolení je přípustné. V průběhu funkčního obdo
bí může dozorčí rada jednotlivé členy představenstva 
odvolat. Představenstvo se k 31. 12. 2014 skládá z pěti 
členů. 

Společnost do 13. 1. 2015 měla dva prokuristy, kteří 
jednali a podepisovali za společnost oba společně nebo 
jeden s kterýmkoliv členem představenstva tím způso
bem, že k firmě společnosti připojí dodatek označující 
prokuru a svůj podpis.

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti předsta
venstva a uskutečňování podnikatelské činnosti 
společnosti a zastupuje zájmy akcionářů společnosti  
v období mezi konáním valných hromad.
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Členové dozorčí rady se volí, pokud valná hromada ne
rozhodne jinak, na dobu do ukončení třetí valné hro
mady, která rozhodovala o roční účetní závěrce za třetí 
kalendářní rok, následující po volbě. Kalendářní rok, ve 
kterém proběhla volba člena dozorčí rady, není do této 
lhůty započítáván. 

Výbor pro audit sleduje postup sestavování a audi
tování účetní závěrky a plní úkoly v dalších oblastech, 
které stanovy nebo příslušné právní předpisy svěřují 
pravomoci a odpovědnosti výboru pro audit. Výbor pro 
audit se skládá ze tří členů, které volí valná hromada. 
Členem výboru pro audit může být jen fyzická osoba, 
která nesmí být současně členem představenstva, 
osobou oprávněnou jednat za společnost podle zápisu 
v obchodním rejstříku. Členové výboru pro audit se 
volí, pokud valná hromada nerozhodne jinak, na dobu 
do ukončení třetí valné hromady, která rozhodovala  
o roční účetní závěrce za třetí kalendářní rok, následu
jící po volbě. Kalendářní rok, ve kterém proběhla volba 
členů výboru pro audit, není do této lhůty započítáván. 
Valná hromada schvaluje jednací řád výboru pro audit.

Proces účetního výkaznictví může být vystaven rizikům 
nepřesností vyplývajících z lidských či technických fak
torů. Tato rizika Sberbank CZ, a.s. řeší následujícími 
způsoby:

 podrobnými metodickými pokyny, účetními zásada
mi (detailně viz str. 3754) a strategií pro řízení rizik 
(detailně viz str. 79110),

 pravidelnou vnitřní a vnější kontrolou,
 automatizováním procesů

Rizikové události jsou sledovány a pravidelně vyhodno
covány v rámci procesu řízení operačního rizika. Na zá
kladě analýz rizikových událostí jsou stanovována od
povídající opatření.

Představenstvo Sberbank CZ, a.s. vytvořilo systém 
vnitřní kontroly a odpovídá za udržování jeho funkčnosti 
a efektivnosti. Sberbank CZ, a.s. má zavedeny kontrolní 
mechanismy na všech řídicích a organizačních úrovních 
včetně odpovídajících informačních toků. Tyto kontrolní 
mechanismy jsou v pravidelných intervalech přehodno
covány a v případě potřeby aktualizovány. Do systému 
vnitřní kontroly jsou zapojeni všichni zaměstnanci 

banky. Jeho funkčnost a efektivnost pravidelně vy
hodnocuje představenstvo a výbor pro audit. Interní 
audit nezávisle prověřuje činnosti banky včetně systé
mu řízení rizik a systému vnitřní kontroly. 

Sberbank CZ, a.s. je členem České bankovní asociace  
a Asociace pro kapitálový trh a dobrovolně dodržuje ná
sledující kodexy, které jsou k nahlédnutí na stránkách 
www.czechba.cz a www.akatcr.cz:

•	 Etický kodex České bankovní asociace (Etický kodex 
ČBA, aktualizace 2012)

•	 Etický kodex AKAT v ČR (Etický kodex Asociace pro 
kapitálový trh)

•	 Kodex pro úvěry a bydlení (Standard ČBA č. 18/2005, 
Zásady poskytování předsmluvních informací sou
visejících s úvěry na bydlení)

•	 Kodex Banka  Klient (Standard ČBA č. 19/2005, 
Kodex chování mezi bankami a klienty)

•	 Kodex mobility klientů (Standard ČBA č. 22/2009, 
Mobilita klientů – postup při změně banky)

•	 Pravidla pro náhrady finančních prostředků vy
plývající z mezibankovních platebních transakcí 
(Standard ČBA č. 15/2002  aktualizace 4/2011) 

Dále banka přistoupila a dodržuje i další Standardy ČBA 
v oblasti platebního styku.

Tyto kodexy a standardy má banka zapracovány do 
Kodexu chování zaměstnanců banky a do interních 
pracovních postupů. 

Principy odměňování 
osob s řídicí pravomocí
Vedoucími osobami jsou ve Sberbank CZ, a.s. členové 
představenstva a členové dozorčí rady.

Osobami s řídicí pravomocí ve Sberbank CZ, a.s. jsou 
členové představenstva, dozorčí rada a členové dozorčí 
rady. 

http://www.czech-ba.cz
http://www.akatcr.cz
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Představenstvo
Představenstvo Sberbank CZ, a.s. se skládá z pěti členů 
a je voleno a odvoláváno dozorčí radou. Členové před
stavenstva ze svého středu volí a odvolávají předsedu 
představenstva. Jmenovitě jsou uvedeni na str. 67, „Or
gány společnosti“.

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, 
kterému přísluší obchodní vedení společnosti a zastu
pování společnosti ve všech věcech. Členové předsta
venstva Sberbank CZ, a.s. vykonávají svou působnost  
s péčí řádného hospodáře, jednají v dobré víře, s náleži
tou pílí a péčí a v nejlepším zájmu společnosti a akcio
nářů. Jsou odborníky na řízení velkých korporací s mezi
národními zkušenostmi a schopností týmové práce. 
Jejich funkce vyžaduje neustálé zdokonalování se jak  
v oboru, tak v oblasti řízení a správy společností, aktivní 
přístup k plnění povinností a schopnost přispívat k roz
voji strategie společnosti a v neposlední řadě loajalitu ke 
společnosti. Členové představenstva dodržují vysoké 
etické standardy a odpovídají za to, že společnost do
držuje platné právní předpisy. Osobně odpovídají za 
škodu, kterou by způsobili porušením právních po
vinností, a jsou také funkčně odpovědni vůči společnosti 
reprezentované dozorčí radou a akcionáři.

Předseda představenstva a členové představenstva jsou 
odměňováni na základě „Smlouvy o výkonu funkce čle
na představenstva“ uzavřené v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZOK. Smlouva o výkonu funkce člena 
představenstva byla schválena dozorčí radou 
společnosti. 

Společnost vyplácí předsedovi představenstva a členům 
představenstva pevné měsíční odměny za jejich řídicí 
činnost a za další činnosti spojené s výkonem funkce 
člena představenstva.

Předseda představenstva a členové představenstva jsou 
dále odměňováni s ohledem na vyhodnocení výkonu 
jejich činnosti, který je měřen na základě plnění stano
vených výkonnostních kritérií. Výkonnostní kritéria, 
která jsou stanovována ve spolupráci s SBEU, jsou vy
pracována vždy na kalendářní rok a jsou odvozena z fi
nančních cílů (hospodářský výsledek před zdaněním 
SBEU, hospodářský výsledek před zdaněním Sberbank 
CZ, a.s. a hospodářský výsledek řízené organizační 

jednotky) a plnění strukturálních úkolů. Pohyblivá 
složka odměny dosahuje až 50 % pevné složky.

Na základě manažerských a odborných znalostí a zku
šeností a přínosu pro společnost obdrželi předseda před
stavenstva a ostatní členové představenstva: 
 všechny peněžní příjmy náležející členům předsta

venstva v celkové výši 31,828 mil. Kč;
 všechny naturální příjmy náležející členům předsta

venstva v celkové výši 1,028 mil. Kč;

Tyto příjmy byly vyplaceny na základě splnění finančních, 
kvalitativních a vývojových kritérií a na základě kritérií 
efektivnosti. 

Předseda představenstva, členové představenstva ani 
jejich osoby blízké nevlastní akcie ani opce na nákup akcií 
Sberbank CZ, a.s. Akcie společnosti Sberbank CZ, a.s. 
nejsou veřejně obchodovatelné.

Dozorčí rada
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a dohlí
ží na výkon působnosti představenstva a na činnost 
společnosti. Dozorčí rada kontroluje zejména, zda před
stavenstvo vykonává svou působnost v souladu s právní
mi předpisy a stanovami společnosti a zda členové před
stavenstva jednají v souladu se zájmy společnosti  
s vynaložením péče řádného hospodáře. Členové dozorčí 
rady vykonávají funkci s péčí řádného hospodáře.

Členové dozorčí rady odpovídají za škodu, kterou by způ
sobili porušením právních povinností. Členové dozorčí 
rady jsou dále funkčně odpovědni vůči společnosti repre
zentované akcionáři. 

Členové dozorčí rady ani jejich osoby blízké nevlastní ak
cie ani opce na nákup akcií Sberbank CZ, a.s. Akcie 
společnosti Sberbank CZ, a.s. nejsou veřejně obchodova
telné.

Za činnost v dozorčí radě Sberbank CZ, a.s. v roce 2014 
členům dozorčí rady nebyly vypláceny žádné odměny  
z titulu člena dozorčí rady včetně naturálních.
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Ze zaměstnaneckého poměru obdrželi členové dozorčí 
rady: 
 všechny peněžní příjmy náležející členům dozorčí 

rady v celkové výši 0,340 mil. Kč;
 všechny naturální příjmy náležející členům dozorčí 

rady v celkové výši 0,019 mil. Kč.

Sberbank CZ, a.s. prohlašuje, že si není vědoma střetu 
zájmů mezi povinnostmi členů statutárního a dozor
čího orgánů a jejich soukromými zájmy nebo jinými 
povinnostmi.

Postavení na trhu 
v hlavních činnostech
Pozn.: Porovnání klientských úvěrů a klientských vkladů s ban-
kovním sektorem se řídí metodikou ČNB pro zveřejňování časových 
řad v databázi ARAD. Klientské úvěry v tomto srovnání odpovídají 
datům v měsíčním výkazu VST (ČNB)1-12 a  nezahrnují opravné 
položky a příslušenství k úvěrům (časově rozlišené úroky a po-
platky). Klientské vklady odpovídají datům v měsíčním výkazu VST 
(ČNB)11-12 a nezahrnují příslušenství k vkladům (časově rozlišené 
úroky).

Sberbank CZ, a.s. úspěšně působí na českém trhu již od 
roku 1993. Podíl bilanční sumy Sberbank CZ, a.s. na cel
kové bilanční sumě bankovního sektoru (45 bank vč. 
stavebních spořitelen) v České republice se oproti roku 
2013 nepatrně snížil z 1,40 % na 1,28 %. Bilanční suma 
banky meziročně klesla o 5,1 %. Růst bilanční sumy ban
kovního sektoru za rok 2014 činí 3,62 %.  

Objem klientských vkladů zaznamenal meziroční pokles 
o 7,43 % (bankovní sektor – nárůst 2,85 %). Snížil se podíl 
klientských vkladů Sberbank CZ, a.s. na vkladech ban
kovního sektoru, a to z 1,43 % na 1,29 %.

Meziroční vývoj objemu klientských úvěrů je v souladu  
s vývojem bankovního sektoru – Sberbank CZ a.s. za
znamenala nárůst o 4,86 %, bankovní sektor o 4,80 %. 
Podíl klientských úvěrů na bankovním sektoru zůstává 
na stejné úrovni jako v předchozím roce a to 2,10 %.

Hospodářský výsledek Sberbank CZ, a.s. meziročně 
vzrostl o 66,50 %, meziroční vývoj hospodářského vý
sledku za bankovní sektor zaznamenal nárůst o 3,36 %. 
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Společenská odpovědnost 
Sberbank CZ
V roce 2014 pokračovala Sberbank CZ v aktivi
tách společenské odpovědnosti, jejichž dlouhodo
bou strategii představila v roce 2012. V rámci ní byly 
tehdy zahájeny dva hlavní projekty – dobrovolnictví 
zaměstnanců a Charitativní fond Sberbank CZ. Díky 
velkému zájmu u zaměstnanců i veřejnosti tyto projekty 
pokračovaly a byly rozvíjeny i v následujících dvou letech.  
V roce 2014 se charitativní fond změnil na samostatnou 
právnickou osobu Nadační fond Sberbank CZ. Nad rámec 
těchto dvou oblastí banka rozvíjela i další společensko
odpovědní aktivity.

Dobrovolnictví 
zaměstnanců Sberbank CZ
V rámci tohoto projektu má každý zaměstnanec k dis
pozici jeden den v roce, který může místo v kanceláři 
strávit pomocí kdekoliv, kde se pomoci nedostává. Do 
celkem osmi dobrovolnických dnů se zapojilo přes 170 
zaměstnanců Sberbank CZ, v roce 2014 se uskutečnily 
dvě centrálně organizované akce. 

Výsadba další části Sberbank lesa

První z nich se konala v pátek 11. dubna, kdy se skupina 
dobrovolníků z řad zaměstnanců Sberbank CZ vydala do 
lokality Březová v Podještědí vysadit další část našeho 
Sberbank lesa, jehož výsadbu banka zahájila v roce 2013. 
Na pozemku kousek od první části lesa se podařilo vysázet 
v náročném lesním porostu 250 vzrostlejších listnatých 
stromků (mj. jilmů či třešní). Výsadba se uskutečnila ve 
spolupráci s neziskovou organizací Čmelák – Společnost 
přátel přírody, se kterou má Sberbank CZ uzavřené 
dlouhodobé partnerství.

Stezka bez bot

Druhý dobrovolnický den se uskutečnil v úterý 16. září 
v areálu brněnské střední školy F. D. Roosevelta pro 
tělesně postižené. Zaměstnanci Sberbank CZ zde po
stavili stezku, po které se chodí bez bot. Celkem vzniklo 
devět zastavení pro sypký materiál – stezku tvoří kůra, 
mulčovací kůra, jehličí, šišky, štěrk, piliny, písek, plážový 

písek a kačírek. Další dvě zastavení tvoří valouny a kůly 
zatlučené do země. Stavba vznikla ve spolupráci s ne
ziskovou organizací Bez bot, která se výstavbou tako
vých stezek zabývá od roku 2012. Stezka byla otevřena  
o týden později 24. září. Mohou ji využívat studenti 
střední školy i veřejnost. Jednotlivá zastavení stezky bu
dou díky podpoře Nadačního fondu Sberbank CZ v roce 
2015 doplněna o madla, aby ji mohli využívat i tělesně 
handicapovaní návštěvníci.

http://www.sberbankcz.cz/spolecenska-odpovednost/zpravy/Vysadili-jsme-Sberbank-les
http://www.cmelak.cz/cz
http://www.cmelak.cz/cz
http://www.chuzebezbot.cz/
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Nadační fond 
Sberbank CZ
Za účelem podpory charitativních projektů zřídila Sber
bank CZ v roce 2012 charitativní fond, do kterého mohli 
dobrovolně přispívat všichni její zaměstnanci. V březnu 
2014 byl charitativní fond převeden na samostatnou 
právnickou osobu Nadační fond Sberbank CZ a je díky 
tomu nově přístupný i veřejnosti. 

Fond se zaměřuje především na podporu ohrožených 
dětí a žen, na podporu vzdělávání a finanční gramotnos
ti, zdravotně postižené, seniory i na ekologické projekty. 

Na konci roku správní rada 
fondu volená zaměstnanci 
rozděluje nashromážděnou 
částku na vybrané chari
tativní projekty, které 
zaměstnanci v průběhu 
roku nominují. Doposud 
bylo z nadačního fondu 
rozděleno téměř 300 tisíc 
korun mezi 21 projektů.

Uzávěrka příspěvků pro rok 2014 byla 31. října. Do tohoto 
termínu bylo správní radě navrženo 14 projektů. Rada na 
svém zasedání na začátku prosince podpořila 7 z nich 
celkovou částkou 124 000 Kč, kterou tvořily příspěvky 
zaměstnanců a finanční podpora od Sberbank CZ. Rada 
upřednostnila při výběru menší adresné projekty, jejichž 
cíl je pozitivní a posláním je přinášet radost. 

Vánoční dárky do 
dětských domovů
Sberbank CZ uspořádala v roce 2014 již třetí ročník akce 
Dárky do dětských domovů. Více než 90 dárků se nám 
společně podařilo dodat dětem do čtyřech dětských 
domovů – DD Dagmar Brno, Vranov u Brna, Tuchlov 
(Teplice) a Pardubice.

Kosmetika, hračky, potřeby do domácnosti i florba
lová sada hokejek, branek a brankářských masek,  
o tyto všechny dárky si děti z dětských domovů na
psaly a zaměstnanci jim přání do posledního dárku spl
nili. Do oblíbené akce se zapojili zaměstnanci Sberbank 
CZ z celé republiky. Díky velkému nadšení se podařilo 
svézt krásně zabalené dárky do Brna a do Prahy během 
několika málo dní a dodat je tak následně do dětských 
domovů s předstihem. Domovy nám zaslaly fotky ze 
štědrovečerních večeří a je vidět, že dárky udělaly dětem 
radost.

Každodenní chod banky 
a chování zaměstnanců
Sberbank CZ se hlásí k a dodržuje Etický kodex České 
bankovní asociace a Kodex chování zaměstnanců Sber
bank CZ. Banka nabízí rovné příležitosti pro muže i ženy  
a také zaměstnává znevýhodněné. Sberbank CZ pod
poruje finanční gramotnost, je sponzorem soutěže 
mladých lidí S Vysočinou do Evropy, zástupci banky 
prezentují na seminářích i na vysokých školách.

Projekty podpořené z Nadačního fondu Sberbank CZ v roce 2014

Název organizace Přidělená částka

Středisko rané péče SPRP Brno 25 000 Kč

Československá rehabilitační společnost dr. Vojty 20 000 Kč

Bez bot 20 000 Kč

ADRA 15 000 Kč

Liga lidských práv 15 000 Kč

Jasněnka 15 000 Kč

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna 14 000 Kč
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Minimalizace dopadů 
činnosti banky na životní 
prostředí
Výstavba poboček 

Budování poboček začíná vždy projektovou dokumen
tací. Už ve fázi projektování dbáme na co nejefektivnější 
využití pronajímaných prostor, s minimálními zásahy do 
původního prostorového rozdělení. Samotnou stavbu 
pak realizujeme tzv. suchou cestou (například sádrokar
tony) a vždy používáme ekologické a certifikované ma
teriály. Snažíme se minimalizovat uhlíkovou stopu tím, 
že v technologii vytápění a chlazení využíváme tepelná 
čerpadla. Veškeré osvětlení v nových a rekonstruo
vaných pobočkách tvoří LED diody, což výrazně snižuje 
spotřebu elektrické energie. Při výběru nových lokalit 
dbáme na minimalizaci tepelných zisků ze slunce, aby
chom snížili energii potřebnou pro dochlazování pros
tor v létě, zároveň dbáme na tepelněizolační vlastnosti 
obvodových stěn a výkladců, aby nám v zimě zbytečně 
neunikalo teplo ven.

Údržba a správa budov

Sberbank CZ dbá na třídění odpadu, byť ho vlastní činností 
produkujeme malé množství. Pracoviště, například na 
centrále v Praze, jsou vybavena nádobami na tříděný od
pad (papír a plasty). V Brně úklidová firma třídí odpad 

a separuje plasty. Následně zajišťuje svoz separovaného 
odpadu na příslušná místa, aby došlo k jeho recyklaci  
a neskončil na jedné hromadě se směsným odpadem. Pro 
úklid jsou využívány pouze ekologické čisticí prostředky, 
které jsou lehce odbouratelné.

Snažíme se taktéž minimalizovat spotřebu papíru. Na 
firemních tiskárnách je výchozím nastavením obou
stranný tisk. Zaměstnanci tisknou minimum dokumentů, 
na což upozorňuje i patička v emailech.

Cestování zaměstnanců

V roce 2014 Sberbank CZ úspěšně zavedla interní ap
likaci Car Share, která funguje na principu spolujízdy. 
Kdokoliv plánuje cestu služebním vozem, zadá si jízdu 
do aplikace a mohou se k němu přihlásit další kolegové, 
což v roce 2014 snížilo průměrnou spotřebu paliva na 
jednoho zaměstnance. Vozový park Sberbank CZ je ob
novován pouze auty s dieselovými nízko obsahovými 
přeplňovanými motory, které zajistí nižší tvorbu emisí. 

O minimalizaci dopadů na životní prostředí se budeme 
snažit v roce 2015 edukací našich zaměstnanců v této 
oblasti a dalšími kroky, například rozšířením separování 
odpadu na pobočkovou síť.

Projekty společenské odpovědnosti mají kladný 
ohlas jak u zaměstnanců, tak i veřejnosti, a proto 
v nich banka aktivně pokračuje a dále je rozvíjí  
i v roce 2015.
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Finanční
část

SBERBANK CZ, a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
(Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2014

Sberbank CZ, a.s.
Sídlo: Na Pankráci 1724/129, 140 00  Praha 4
Identifikační číslo: 25083325
Právní forma: akciová společnost
Hlavní činnost: bankovnictví
Datum sestavení účetní závěrky: 8. dubna 2014
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Finanční
část

Výkaz souhrnného výsledku 
za rok končící 31. prosince 2014
Zpracovaný podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií

          Rok končící 
          31. prosince

v mil. Kč Pozn.: 2014 2013

Výnosy z úroků a podobné výnosy 2 261 2 137

Náklady na úroky a podobné náklady - 592 - 698

Čisté úrokové výnosy 3 1 669 1 439

Výnosy z poplatků a provizí 510 467

Náklady na poplatky a provize - 149 - 110

Čisté výnosy z poplatků a provizí 4 361 357

Čistý zisk z obchodování 5 48 20

Čistý zisk z finančních investic 6 54 13

Ztráty ze snížení hodnoty úvěrů 14  327  401

Rezervy 26  6 0

Správní náklady 7  1 274  1 088

Ostatní provozní výnosy 8 24 17

Ostatní provozní náklady 9  68  71

Provozní zisk 481 286

Zisk před daní z příjmů 481 286

Daň z příjmů 10  98  56

Čistý zisk za účetní období 383 230

Ostatní úplný výsledek 
Položky, které se následně nepřesouvají do hosp.výsledku  
Fond z přecenění zaměstnaneckých požitků 28 8  2

Položky, které se mohou přesunout do hosp.výsledku 
Fond z přecenění realizovatelných cenných papírů 28 57  43

Ostatní úplný výsledek 66 - 45

Celkový úplný výsledek 449 185

Zisk za období připadající

 Vlastníkům banky 383 230

Zisk za období 383 230

Celkový souhrnný výsledek hospodaření připadající

 Vlastníkům banky 449 185

Celkový souhrnný výsledek hospodaření 449 185
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          Rok končící 
          31. prosince

v mil. Kč Pozn.: 2014 2013
AKTIVA
Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 11 7 310 11 746
Pohledávky za bankami 12 2 068 3 462
Pohledávky za klienty 13,14 54 147 51 421
Derivátové finanční nástroje 15 383 269
Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů 16 32 31
Investiční cenné papíry:
– realizovatelné 17 2 111 2 997
– úvěry a pohledávky 17 60 61
– držené do splatnosti 17 0 0
Nehmotná aktiva 18 100 115
Pozemky, budovy a zařízení 19 297 262
Odložená daňová pohledávka 20 49 47
Ostatní aktiva 21 273 39
Náklady a příjmy příštích období 21 30 22
Aktiva celkem 66 860 70 472
CIZÍ ZDROJE
Závazky vůči bankám 22 7 063 4 488
Závazky vůči klientům 23 44 383 48 008
Derivátové finanční nástroje 15 414 257
Závazky z emitovaných dluhových cenných papírů 24 6 034 9 400
Splatná daň z příjmů 42 2
Ostatní pasiva 25 527 356
Výnosy a výdaje příštích období 25 3 27
Rezervy 26 51 39
Podřízené závazky 27 278 2 400
Závazky celkem 58 795 64 977
VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál 28 2 806 2 005
Emisní ážio 4 015 2 695
Rezervní fond 132 120
Fond z přecenění 28 29  37
Nerozdělený zisk 1 083 712
Vlastní kapitál celkem 8 065 5 495
Závazky a vlastní kapitál celkem 66 860 70 472

Výkaz finanční pozice 
k 31. prosinci 2014
Zpracovaný podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií
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Fond z přecenění

v mil. Kč
Základní

kapitál
Emisní

ážio
Rezervní

fond

realizova-
telných 

cenných 
papírů

za-
městna-
neckých 
požitků

Neroz-
dělený 

zisk

Vlastní 
kapitál 
celkem

K 1. lednu 2013 2 005 2 695 110 8 0 492 5 310
Čistá změna hodnoty zaměst.
požitků 0 0 0 0  2 0 -2

Čistá změna hodnoty 
realizovatelných cenných 
papírů po zdanění 0 0 0  43 0 0  43

Ostatní úplný výsledek 
(vykázaný přímo ve vlastním 
kapitálu) 0 0 0 - 43 - 2 0 - 45

Čistý zisk za účetní období 0 0 0 0 0 230 230

Celkový úplný výsledek 2013 0 0 0 - 43 - 2 230 185

Dividendy za rok 2012 0 0 0 0 0 0 0

Převod do rezervního fondu 0 0 10 0 0  10 0

K 31. prosinci 2013 2 005 2 695 120 - 35 - 2 712 5 495

K 1. lednu 2014 2 005 2 695 120 - 35 - 2 712 5 495
Čistá změna hodnoty zaměst.
požitků 0 0 0 0 9 0 9

Čistá změna hodnoty 
realizovatelných cenných 
papírů po zdanění 0 0 0 57 0 0 57

Ostatní úplný výsledek 
(vykázaný přímo ve vlastním 
kapitálu) 0 0 0 57 9 0 66

Čistý zisk za účetní období 0 0 0 0 0 383 383

Celkový úplný výsledek 2014 0 0 0 57 9 383 449

Dividendy za rok 2013 0 0 0 0 0 0 0

Emise akcií 801 1 320 0 0 0 0 2 121

Převod do rezervního fondu 0 0 12 0 0  12 0

K 31. prosinci 2014 2 806 4 015 132 22 7 1 083 8 065

Výkaz změn vlastního kapitálu 
za rok končící 31. prosince 2014
Zpracovaný podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií



SBERBANK CZ  |  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014  |  VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH34

v mil. Kč Pozn.: 2014 2013

Peněžní toky z provozní činnosti

Zisk před zdaněním 481 286

Úpravy:

Ztráty ze snížení hodnoty úvěrů 14 - 327 354

Rezervy 26 12 4

Odpisy budov a zařízení 7 97 95

Změna ostatních oceňovacích rozdílů 6 0

(Zvýšení) / snížení provozních aktiv:

Pohledávky za bankami, termínové, splatné nad 3 měsíce 1 543 318

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo 
výnosů  115 248

Úvěry a půjčky   2 399   5 832

Ostatní aktiva  234  1

Náklady a příjmy příštích období  8 6

Zvýšení / (snížení) provozních závazků:

Závazky vůči bankám, termínové  338  1 062

Finanční závazky vykazované v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty 157  19

Závazky vůči klientům  3 624 6 366

Směnky a depozitní certifikáty 24  4 062 2 044

Ostatní závazky 175 11

Výnosy a výdaje příštích období  24  2

Čisté peněžní toky z provozní činnosti před zdaněním - 8 660  2 816

Čistá daň z příjmů  76  47

Čisté peněžní toky z provozní činnosti - 8 736 2 769

Výkaz o peněžních tocích 
za rok končící 31. prosince 2014
Zpracovaný podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií
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Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 

Tato účetní závěrka byla schválena představenstvem dne 8. dubna 2015 a byla z jeho pověření podepsána:

Podpisy statutárních zástupců

v mil. Kč Pozn.: 2014 2013

Peněžní toky z investiční činnosti

Nákup investičních cenných papírů 17  1 012  3 034

Prodej a splatnost investičních cenných papírů 17 1 970 2 237

Nákup budov, zařízení a nehmotného majetku 18,19  118  169

Čisté peněžní toky z investiční činnosti 840 - 966

Peněžní toky z financování

Emise dluhopisů 24 696 863

Emise akcií 28 2 122 0

Splacení přijatých podřízených dluhů 27  2 122 2 147

Vyplacené dividendy 35 0 0

Čisté peněžní toky z financování 696 3 010

Čisté zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů - 7 200 4 813

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na začátku roku 31 11 195 6 382

Čistý nárůst / (snížení) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů - 7 200 4 813

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci roku 31 3 995 11 195

Provozní cash-flow z úroků

Placené úroky 555 708

Přijaté úroky 2 361 2 108

Placená daň z příjmů 74 47

       Vladimír Šolc  Karel Soukeník 
       předseda představenstva člen představenstva
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1  Obecné informace
Sberbank CZ, a.s. (dále “Banka”) byla založena 31. října 1996. K 31. prosinci 2014 měla Banka 27 regionálních poboček 
v České republice (k 31. prosinci 2013: 22 poboček) a v roce 2014 průměrně zaměstnávala 825 zaměstnanců  
(k 31. prosinci 2013: 719 zaměstnanců).

K 31. prosinci 2014 a 31. prosinci 2013 byla konečnou mateřskou společností Sberbank, která má sídlo v Rusku  
19 Vavilova St., 117997 Moskva (dále jen „Sberbank RU“). Účetní závěrka Banky byla zahrnována do konsolidované 
účetní závěrky skupiny Sberbank RU. Přímou mateřskou společností byla Sberbank Europe AG (dále jen „Sberbank 
EU“), která má sídlo v Rakousku.

Sberbank CZ, a.s. působila na začátku roku 2013 pod názvem Volksbank CZ, a.s. Ke změně názvu došlo k 28. únoru 
2013 v rámci procesu začleňování banky do skupiny Sberbank RU poté, kdy k 15. únoru 2012 byla dokončena trans
akce o koupi 100% vlastnického podílu ve Sberbank EU (dříve Volksbank International AG) bankou Sberbank RU. Od 
28. února 2013 vystupuje banka pod názvem Sberbank CZ.

Činnost Banky spočívá zejména v:

•	 poskytování	korunových	a	devizových	úvěrů	a	záruk,

•	 přijímání	a	poskytování	korunových	a	devizových	vkladů,

•	 vedení	běžných	a	termínových	korunových	a	devizových	účtů,

•	 poskytování	běžných	bankovních	služeb	prostřednictvím	sítě	poboček	a	jednatelství,

•	 provádění	transakcí	v	cizích	měnách	na	mezibankovním	peněžním	trhu,

•	 financování	zahraničního	obchodu	a	poskytování	souvisejících	bankovních	služeb,

•	 obchodování	s	cennými	papíry	a	správa	portfolií,

•	 emise	hypotečních	zástavních	listů.

Příloha účetní závěrky
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2  Účetní zásady
(a) Prohlášení o souladu a základní zásady pro sestavení účetní závěrky

Statutární účetní závěrka Banky, obsahující výkaz o finanční pozici, výkaz souhrnného výsledku, výkaz změn 
vlastního kapitálu, výkaz o peněžních tocích a související přílohu, je sestavena v souladu s Mezinárodními stan
dardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií („EU IFRS”). Účetní politiky uvedené dále byly 
použity konzistentně pro všechna prezentovaná účetní období.

Účetní závěrka je sestavena na principu historických pořizovacích cen, s výjimkou realizovatelných finančních 
aktiv, finančních aktiv a pasiv oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů a všech de
rivátových obchodů. 

Sestavení účetní závěrky v souladu s EU IFRS vyžaduje uplatňování určitých zásadních účetních odhadů. Vyža
duje rovněž, aby vedení využívalo svůj úsudek v procesu aplikace účetních pravidel Banky. 

Oblasti kladoucí vyšší nároky na uplatňování úsudku, nebo s vyšší mírou složitosti, či oblasti, ve kterých jsou 
pro účely sestavení účetní závěrky uplatňovány důležité předpoklady a odhady, jsou zveřejněny v poznámce  
2 (ab).

Částky v účetní závěrce jsou zaokrouhleny na miliony českých korun („mil. Kč“), neníli uvedeno jinak.

(b) Vykazování podle provozních segmentů

Banka určuje a vykazuje informace o provozních segmentech na základě informací, které jsou pravidelně prezen
továny představenstvu jako vedoucímu orgánu Banky s pravomocí rozhodovat o prostředcích, jež mají být provoz
nímu segmentu přiděleny, a posuzovat jeho výkonnost. 

Provozním segmentem je útvar Banky:

•	 který	se	zabývá	podnikatelskými	aktivitami,	v	souvislosti	s	nimiž	mohou	vzniknout	výnosy	a	náklady	(včetně	
výnosů a nákladů spojených s transakcemi s jiným útvarem Banky);

•	 jehož	 provozní	 výsledky	 jsou	 pravidelně	 ověřovány	 vedoucím	 orgánem	 Banky	 s	 pravomocí	 rozhodovat	 
o prostředcích, které mají být segmentu přiděleny, a s pravomocí posuzovat jeho výkonnost; a

•	 pro	něhož	jsou	dostupné	samostatné	finanční	údaje.

(c) Přepočty cizích měn

Funkční měna a měna vykazování
Položky, které jsou součástí účetní závěrky Banky, jsou oceňovány za použití měny primárního ekonomického 
prostředí, ve kterém Banka působí („funkční měna”). 

Účetní závěrka je prezentována v Kč, které jsou pro Banku jak měnou funkční, tak měnou vykazování.
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Transakce a zůstatky 
Transakce v cizí měně se přepočítávají do tzv. funkční měny na základě směnných kurzů platných k datům transakcí. 
Kurzové zisky nebo ztráty vyplývající z těchto transakcí a z přepočtu peněžních aktiv a závazků vyjádřených v cizích 
měnách směnným kurzem vyhlášeným Českou národní bankou platným na konci roku se vykazují v čistém zisku  
v položce „čistý zisk z obchodování“. 

Kurzové rozdíly nepeněžních položek, jako například majetkových cenných papírů oceněných reálnou hodnotou pro
ti účtům nákladů nebo výnosů, jsou vykazovány v rámci „čistého zisku z obchodování“. Kurzové rozdíly nepeněžních 
položek, jako například majetkových cenných papírů klasifikovaných jako realizovatelná finanční aktiva, se zachycují 
do ostatního úplného výsledku a stávají se položkou vlastního kapitálu „fond z přecenění realizovatelných cenných 
papírů“.

(d) Finanční aktiva a závazky a jejich oceňování

Banka klasifikuje svá finanční aktiva do následujících kategorií: finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti 
účtům nákladů nebo výnosů, půjčky a pohledávky, finanční aktiva držená do splatnosti a realizovatelná finanční 
aktiva. 

Banka klasifikuje svá finanční pasiva do následujících kategorií: finanční závazky oceňované reálnou hodnotou pro
ti účtům nákladů nebo výnosů, a ostatní finanční závazky. Klasifikace finančních aktiv a závazků je stanovena na 
základě záměru vedení při jejich prvotním zachycení a současně musí být splněna relevantní kritéria pro jejich za
řazení. 

(i) Finanční aktiva a závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů

Tato kategorie zahrnuje dvě dílčí kategorie: finanční aktiva držená za účelem obchodování a finanční aktiva klasifi
kovaná od počátku jako finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů. 

Finanční aktivum je zařazeno do kategorie aktiva držená za účelem obchodování, pokud bylo pořízeno nebo zís
káno především za účelem prodeje nebo zpětného odkoupení v blízké budoucnosti, nebo pokud je součástí portfo
lia finančních nástrojů, které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků z cenových rozdílů v krátkodobém 
časovém období. Deriváty jsou také zařazeny do kategorie položek držených za účelem obchodování za předpokla
du, že nejsou určeny k zajištění.

Finanční aktiva a finanční závazky jsou při prvotním zaúčtování oceňovány reálnou hodnotou proti účtům nákladů 
nebo výnosů jestliže:

•	 významnou	měrou	sníží	nesrovnalosti	vykazování,	které	by	nastaly,	kdyby	související	deriváty	byly	klasifikovány	
jako deriváty držené pro účely obchodování a podkladové finanční nástroje by byly zachyceny na základě 
naběhlých hodnot úvěrů a půjček klientům nebo bankám a emitovaných dluhových cenných papírů;

•	 skupina	finančních	aktiv	a	finančních	pasiv,	jako	například	dluhové	cenné	papíry,	které	jsou	spravovány	a	oce
ňovány na základě reálné hodnoty v souladu s dokumentací pro řízení rizika nebo investiční strategie a vy
kazovány klíčovým manažerům na tomto základě, jsou zachyceny reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo 
výnosů; a

•	 finanční	nástroje,	jako	například	držené	dluhové	cenné	papíry,	obsahující	jeden	nebo	více	vložených	derivátů,	jež	
zásadním způsobem ovlivňují peněžní toky, jsou oceňovány reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výno
sů.
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Zisky nebo ztráty vzniklé v důsledku prodeje a změn reálné hodnoty finančních nástrojů k obchodování, včetně 
derivátů určených k obchodování, které se řídí spolu s určenými finančními aktivy nebo závazky, jsou zahrnuty do 
„čistého zisku z obchodování”.

Zisky nebo ztráty vzniklé v důsledku prodeje a změn reálné hodnoty finančních aktiv a finančních závazků klasifi
kovaných od počátku jako oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou zahrnuty do 
„čistého zisku z finančních investic”.

(ii) Půjčky a pohledávky

Půjčky a pohledávky jsou nederivátová finanční aktiva s danými nebo předpokládanými platbami, která nejsou 
kotována na aktivním trhu, jiná než: (a) určená k obchodování, která Banka plánuje prodat okamžitě nebo  
v blízké budoucnosti, a ta, která Banka prvotně označí jako finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti 
účtům nákladů nebo výnosů; (b) finanční aktiva prvotně označená jako realizovatelná finanční aktiva; (c) fi
nanční aktiva, u kterých je možné, že Banka nebude schopna zpětně získat celou jejich hodnotu z jiných důvo
dů než z důvodů snížení úvěrového hodnocení. Tato aktiva se vykazují v naběhlé hodnotě.

(iii) Finanční aktiva držená do splatnosti
Finanční aktiva držená do splatnosti jsou nederivátová finanční aktiva s danými nebo předpokládanými platbami 
a s pevnou splatností, která vedení Banky zamýšlí a zároveň je schopno držet až do jejich splatnosti. Tato aktiva 
se vykazují v naběhlé hodnotě. Pokud by Banka prodala jiné než nevýznamné množství těchto aktiv před jejich 
splatností (z jiných důvodů než za určitých specifických podmínek), celá tato kategorie musí být přesunuta do 
realizovatelných aktiv. Navíc by Banka nesměla během následujících dvou let zařadit do této kategorie žádné fi
nanční aktivum. 

(iv) Realizovatelná finanční aktiva
Realizovatelná finanční aktiva jsou aktiva, která Banka hodlá držet po neomezenou dobu, a jež mohou být prodána 
v reakci na požadavky likvidity nebo na základě změny v úrokových sazbách, měnových kurzech či cen akcií. Tato 
aktiva jsou oceňována reálnou hodnotou.

(v) Finanční závazky oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
Pro finanční závazky platí kategorie a pravidla uvedená v odstavci (i).

(vi) Ostatní finanční závazky
Banka do této kategorie zařazuje všechny finanční závazky s výjimkou zařazení do kategorie finančních závazků 
oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů v souladu s uvedenými pravidly pro zařazení 
do dané kategorie. Ostatní finanční závazky se vykazují v naběhlé hodnotě.

Banka emituje hypoteční zástavní listy. Zpětně odkoupené hypoteční zástavní listy přímo snižují závazky z emi
tovaných cenných papírů.

(vii) Zaúčtování a odúčtování finančních aktiv
Standardní nákupy a prodeje finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, 
držených do splatnosti a realizovatelných aktiv se vykazují k datu sjednání obchodu, tedy datu, ke kterému se Banka 
zaváže dané aktivum koupit nebo prodat.
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Finanční aktiva jsou prvotně zaúčtována v reálné hodnotě plus transakční náklady v případě všech finančních aktiv, 
která nejsou oceňována reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů. Finanční aktiva oceňována reálnou 
hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou prvotně zaúčtována v reálné hodnotě a transakční náklady jsou 
vykázány ve Výkazu souhrnného výsledku v položce Náklady na poplatky a provize. Finanční aktiva jsou odúčtová
na z rozvahy, jestliže právo obdržet peněžní toky z investic vypršelo nebo bylo převedeno a Banka převedla v pod
statě veškerá rizika a užitky plynoucí z vlastnictví. Finanční závazky jsou odúčtovány, jestliže jsou ukončeny, tedy 
jestliže je závazek splacen, zrušen nebo dojde k jeho skončení.

Realizovatelná finanční aktiva a finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů 
jsou následně vedena v reálné hodnotě. Půjčky a pohledávky a investice držené do splatnosti jsou vedeny v naběh
lé hodnotě za použití metody efektivní úrokové sazby. Realizované a nerealizované zisky a ztráty vyplývající ze 
změn reálné hodnoty finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů se účtují 
do čistého zisku do období, v němž nastanou. Nerealizované zisky a ztráty vyplývající ze změn reálné hodnoty 
cenných papírů klasifikovaných jako realizovatelné se vykazují v ostatním úplném výsledku. V případě, že cenné 
papíry klasifikované jako realizovatelné jsou odúčtovány nebo dojde ke snížení jejich hodnoty, kumulované úpravy 
hodnoty jsou zahrnuty do čistého zisku. Úrok vypočítaný s použitím metody efektivní úrokové míry a kurzové zisky 
a ztráty z peněžních aktiv klasifikovaných jako realizovatelná aktiva jsou rovněž vykázány v čistém zisku. Dividendy 
z realizovatelných majetkových cenných papírů jsou vykázány v čistém zisku při vzniku práva na příjem dividendové 
platby.

(viii) Stanovení reálné hodnoty
Reálná hodnota je částka, která by byla přijata při prodeji aktiva anebo zaplacena při vypořádání závazku v řádné 
transakci mezi tržními subjekty k datu měření na primárním, anebo v případě jeho absence, nejvýhodnějším trhu, 
na který má Banka přístup k danému datu.

Reálné hodnoty investic kotovaných na aktivních trzích vychází z aktuální nabídkové ceny. Aktivním trhem se míní 
trh, kde transakce s aktivem anebo závazkem je uskutečňována s dostatečnou frekvencí a objemem, aby mohla být 
poskytnuta informace o ceně za předpokladu kontinuity. Pokud trh pro dané finanční aktivum není aktivní, reálnou 
hodnotu určuje Banka za použití oceňovacích technik tak, aby maximalizovala použití pozorovatelných vstupů. 
Tyto techniky představují například analýzu diskontovaných peněžních toků a další oceňovací techniky obvykle 
používané účastníky trhu.

Účetní metody Banky týkající se reálné hodnoty jsou uvedeny v poznámce 34.

(e) Zápočet finančních nástrojů

Finanční aktivum a finanční závazek se kompenzují a v rozvaze uvádějí v čisté částce jen tehdy, pokud má Banka 
právně vymahatelný nárok vykázané částky započítat a má v úmyslu vypořádat příslušné aktivum a příslušný zá
vazek v čisté výši nebo realizovat příslušné aktivum a zároveň vypořádat příslušný závazek.

(f) Derivátové finanční nástroje a zajišťovací účetnictví

Derivátové finanční nástroje, jsou prvotně vykázány v reálné hodnotě k datu uzavření smlouvy o derivátech a následně 
přeceňovány na reálnou hodnotu. Podklady pro výpočet reálné hodnoty derivátů jsou získávány z kotovaných tržních 
cen na aktivních trzích, včetně současných tržních transakcí. Reálné hodnoty jsou stanoveny s použitím oceňovacích 
technik, jakými jsou příslušné modely odhadu diskontovaných budoucích peněžních toků nebo opční modely. Všechny 
deriváty jsou vykázány jako aktiva, jestliže je jejich reálná hodnota kladná a jako závazky, jestliže je záporná.
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Banka příležitostně nakupuje nebo emituje finanční instrumenty obsahující vložené deriváty. Některé deriváty, které 
jsou vloženy do jiných finančních nástrojů, jako například opce na konverzi v konvertibilním dluhopisu, jsou považová
ny za samostatné deriváty, jestliže jejich ekonomické charakteristiky a rizika nesouvisejí úzce s ekonomickými rysy 
hostitelské smlouvy a pokud hostitelský nástroj není oceňován reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů. 
Tyto vložené deriváty jsou oceňovány v reálné hodnotě a změny této reálné hodnoty jsou vykázány v čistém zisku, 
pokud se Banka nerozhodne oceňovat tyto hybridní smlouvy reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů.

Počínaje rokem 2014 Banka uplatňuje zajišťovací účetnictví pro účely řízení úrokového rizika. Při počátečním označení 
vztahu jako zajišťovacího, Banka provádí formální dokumentaci vztahu mezi zajišťovacím a zajištěným nástrojem, 
včetně cíle a strategie pro řízení rizika a metody pro hodnocení efektivnosti zajišťovacího vztahu. Efektivní zajišťova
cí operace je taková, u které prospektivní i retrospektivní změna reálné hodnoty zajišťovaného instrumentu koreluje 
mezi 80% až 125% v opačném směru jako změna reálné hodnoty zajišťovacího nástroje v souvislosti se změnami  
v úrokových sazbách. Test efektivnosti zajištění se provádí na počátku a posléze periodicky během existence zajiš
ťovacího vztahu.

Banka využívá pro řízení úrokového rizika vybraných aktiv zajištění jejich reálných hodnot. Takový zajišťovací derivát 
má za cíl poskytnout zajištění proti výkyvům v reálných hodnotách podkladového rozvahového aktiva anebo závaz
ku, které mají vliv na zisky a ztráty Banky. Změny v reálné hodnotě zajišťovaného podkladového nástroje, které  
se vztahující k zajišťovanému riziku se promítají do výsledovky ve stejném řádku jako zisky a ztráty ze zajišťovacího 
nástroje.

Pokud dojde k vypršení lhůty, na kterou je zajištění sjednáno, zajištění je ukončeno anebo došlo k uplatnění nástroje 
anebo je zajištění dále neefektivní, přestane se účtovat v režimu zajišťovacího účetnictví od data zjištění.

Banka uplatňuje zajišťovací účetnictví formou zajištění změn reálné hodnoty a neuplatňuje zajišťovací účetnictví for
mou zajištění peněžních toků anebo čistých investic.

(g) Zaúčtování odloženého zisku nebo ztráty prvního dne

Nejlepším vyjádřením reálné hodnoty při počátečním zachycení je pořizovací cena (tj. reálná hodnota poskytnuté 
nebo přijaté úhrady), pokud není reálná hodnota takového nástroje doložena na základě srovnání s jinými dostupný
mi tržními transakcemi se stejným instrumentem (tj. bez úpravy nástroje) nebo na základě použití oceňovacích 
technik, jejichž proměnné obsahují pouze data z dostupných trhů.

V případě, že existuje rozdíl mezi transakční cenou na neaktivním trhu a reálnou hodnotou z jiné zjistitelné běžné 
tržní transakce se stejným nástrojem nebo založené na oceňovacích technikách, jejichž proměnné obsahují pouze 
pozorovatelná tržní data, vykazuje Banka rozdíl mezi transakční cenou a reálnou hodnotou (tzv. zisk/ztráta prvního 
dne) ve výkazu zisku a ztráty v „Čistém zisku z obchodování“. V případě, že nelze zjistit reálnou hodnotu obdobné 
tržní transakce, je rozdíl mezi transakční cenou a modelovou hodnotou zobrazen ve výkazu zisku a ztráty pouze  
v případě, že se proměnné vstupující do modelu stanou zjistitelnými z trhu, nebo že je nástroj odúčtován.

(h) Úrokové výnosy a náklady

Úrokové výnosy a náklady ze všech finančních nástrojů nesoucích úrok, mimo nástrojů držených pro účely ob
chodování, jsou vykázány ve výkazu souhrnného výsledku v položkách „Výnosy z úroků a podobné výnosy“ a „Ná
klady na úroky a podobné náklady“ metodou efektivní úrokové míry.
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Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu naběhlé hodnoty finančního aktiva či závazku a příslušných 
úrokových výnosů a nákladů během příslušného období. Efektivní úroková míra je takovou úrokovou mírou, 
která přesně diskontuje budoucí očekávané platby a příjmy během očekávané životnosti finančního nástroje, 
nebo příslušného kratšího období, na čistou účetní hodnotu finančního aktiva či závazku. Banka počítá efek
tivní úrokovou míru tak, že odhadne budoucí peněžní toky, které vyplývají z uzavřených smluvních podmínek 
(například možnost předčasného splacení), ale nezvažuje budoucí úvěrové ztráty. Výpočet zahrnuje všechny 
poplatky zaplacené a přijaté smluvními stranami, které jsou nedílnou součástí efektivní úrokové míry, trans
akčních nákladů a dalších přirážek a slev. Efektivní úroková míra je stanovena při prvotním vykázání finančního 
majetku nebo závazku a revidována v okamžiku změny budoucích očekávaných peněžních toků plynoucích  
z finančních nástrojů s variabilní úrokovou sazbou nebo s proměnlivými platbami.

Jestliže dojde ke snížení hodnoty finančního aktiva nebo skupiny podobných finančních aktiv, úrokový výnos je 
účtován za použití úrokové míry, která byla použita pro diskont budoucích peněžních toků pro výpočet ztráty 
ze snížení hodnoty.

(i)  Výnosy z poplatků a provizí a náklady na poplatky

Poplatky a provize se časově rozlišují na akruální bázi po dobu poskytování služby. Poplatky za závazné poskytnutí 
úvěrů, které budou pravděpodobně čerpány, jsou časově rozlišeny (společně s příslušnými přímými náklady) a jsou 
vykázány jako úprava efektivní úrokové míry pro daný úvěr. Poplatky za syndikovaný úvěr jsou zaúčtovány do vý
nosů, jakmile dojde k uzavření syndikace a Banka si neponechá žádnou část celkového úvěru pro sebe. Poplatky  
a provize vzniklé z vyjednávání či účasti na vyjednávání transakce pro třetí stranu – jakými jsou například dohody  
o pořízení akcií a jiných cenných papírů nebo o nákupu nebo prodeji podniků – jsou zaúčtovány do výnosů při 
dokončení příslušné transakce. Poplatky za správu aktiv a poplatky za manažerské poradenství a služby se vykazu
jí v souladu s příslušnou smlouvou o poskytnutí těchto služeb a obvykle jsou časově rozlišeny. Poplatky za správu 
aktiv, které se vztahují k investičním fondům, jsou vykazovány rovnoměrně po dobu poskytování služby. Stejný 
princip je aplikován na služby spojené se správou aktiv, finančního plánování a služby úschovy, které jsou na konti
nuální bázi poskytovány pro dané smluvené období. Poplatky nebo části poplatků navázané na dosažení vý
konnostních parametrů jsou vykázány v momentě, kdy jsou tyto výkonnostní parametry dosaženy.

(j) Příjmy z dividend

Dividendy jsou vykázány v čistém zisku při vzniku práva na příjem dividendové platby.

(k) Smlouvy o prodeji a zpětné koupi cenných papírů

Cenné papíry prodané na základě dohody o zpětném odkupu („repo operace“) jsou ve výkazu finanční pozice vy
kázány jako aktiva v zástavě, jestliže kupující má smluvní právo nebo je obvyklé, že cenné papíry dále prodá nebo je 
dá do zástavy třetímu subjektu. Závazek vůči protistraně je uveden v příslušných „závazcích vůči bankám“ nebo 
„závazcích vůči klientům“. Cenné papíry nakoupené na základě smlouvy o zpětném odkupu („reverzní repo opera
ce“) jsou uvedeny jako „pohledávky za bankami“ nebo „úvěry a půjčky klientům“. Rozdíl mezi prodejní cenou a cenou 
zpětné koupě je považován za úrok a je časově rozlišován po dobu trvání smlouvy s využitím metody efektivní 
úrokové míry. Cenné papíry zapůjčené protistranám jsou rovněž zachyceny v účetní závěrce.



SBERBANK CZ  |  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014  |  PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 43

(l)  Znehodnocení finančních aktiv

(i) Úvěry a pohledávky účtované v naběhlé hodnotě
Ke každému rozvahovému dni Banka posuzuje, zda existují objektivní důkazy potvrzující, že hodnota finančního 
aktiva nebo skupiny finančních aktiv byla snížena. Hodnota finančního aktiva nebo skupiny finančních aktiv se 
snížila nebo ke ztrátám ze snížení hodnoty došlo tehdy, když existuje objektivní důkaz snížení hodnoty v dů
sledku jedné nebo více událostí, ke kterým došlo po prvotním zaúčtování aktiva („ztrátová událost“), a když tato 
ztrátová událost (nebo události) má dopad na očekávané budoucí peněžní toky finančního aktiva nebo skupiny 
finančních aktiv, které lze spolehlivě odhadnout.

Kritéria, která Banka zejména používá ke stanovení toho, zda existují objektivní důkazy ztráty ze snížení hodno
ty, jsou následující:

•	 Prodlení	se	smluvními	splátkami	jistiny	nebo	úroků;

•	 Problémy	s	likviditou	finančních	prostředků	dlužníka;

•	 Porušení	úvěrových	ujednání	nebo	podmínek;

•	 Zahájení	konkurzního	nebo	insolvenčního	řízení;

•	 Zhoršení	konkurenční	pozice	dlužníka;

•	 Pokles	hodnoty	zástavy;

•	 Zhoršení	úvěrového	hodnocení	pod	investiční	úroveň.

Odhadovaná doba mezi vznikem ztráty a jejím zjištěním je pro každé dané portfolio stanovená vedením Banky. 
Obecně se tato doba pohybuje mezi jedním a třemi měsíci.

Banka nejprve posoudí, zda individuálně existuje objektivní důkaz o snížení hodnoty pro individuálně významná 
finanční aktiva, a individuálně nebo společně pro finanční aktiva, která nejsou individuálně významná. Jestliže 
Banka zjistí, že neexistuje žádný objektivní důkaz o snížení hodnoty individuálně hodnoceného finančního aktiva, 
ať již je významné či nikoliv, zahrne toto aktivum do skupiny finančních aktiv s podobnými charakteristikami 
úvěrových rizik a společně je posoudí ohledně snížení hodnoty. Aktiva, která jsou jednotlivě posuzována ohledně 
snížení hodnoty, a z kterých je nebo nadále bude účtována ztráta ze snížení hodnoty, nejsou ve společném posu
zování snížení hodnoty zahrnuta.

Výše ztráty se měří jako rozdíl mezi zůstatkovou hodnotu aktiva a současnou hodnotou očekávaných budoucích 
peněžních toků (vyjma budoucích úvěrových ztrát, ke kterým nedošlo) diskontovaných původní efektivní úro
kovou sazbou finančního aktiva. Zůstatková hodnota aktiva se snižuje prostřednictvím tvorby opravné položky 
a výše ztráty se vykáže v čistém zisku. Pokud má úvěr nebo finanční aktivum držené do splatnosti pohyblivou 
úrokovou sazbu, jako diskontní sazba pro ocenění jakékoli ztráty ze snížení hodnoty se použije stávající efektivní 
úroková sazba stanovená podle dané smlouvy a současných tržních podmínek. 
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Kde je to vhodné, Banka může snížení hodnoty finančního aktiva vedeného v zůstatkové hodnotě ocenit na zá
kladě reálné hodnoty nástroje použitím dostupných tržních cen.

Výpočet současné hodnoty očekávaných budoucích peněžních toků zajištěného finančního aktiva zohledňuje 
peněžní toky, které mohou plynout ze zabavení zajištěného aktiva snížené o náklady na získání a prodej zajištění, 
bez ohledu na to, zda je toto zabavení pravděpodobné či nikoliv.

Pro účely kolektivního posouzení snížení hodnoty jsou finanční aktiva seskupována na základě podobných rysů 
úvěrových rizik (tj. na základě zhodnocení úvěrového rizika Bankou nebo procesu třídění, který posuzuje typ ak
tiva, průmyslového odvětví, zeměpisného umístění, typu zajištění, stavu po splatnosti a jiných relevantních fak
torů). Vybrané rysy jsou relevantní pro odhad budoucích peněžních toků skupiny těchto aktiv tím, že svědčí  
o dlužníkově schopnosti zaplatit celou splatnou částku podle smluvních podmínek posuzovaného aktiva.

Budoucí peněžní toky ve skupině finančních aktiv, která jsou kolektivně posuzována z hlediska snížení hodnoty, 
jsou odhadovány na základě smluvních peněžních toků z aktiv Banky a historické zkušenosti se ztrátou u aktiv 
Banky s podobnými rysy úvěrového rizika. Historická zkušenost se ztrátou je přizpůsobena na základě běžných 
dostupných údajů za účelem zohlednění současných podmínek, které neovlivnily období, ke kterému je historická 
zkušenost vztažena, a za účelem odstranění vlivu podmínek historického období, které v současnosti neexistují.

Odhady změn budoucích peněžních toků pro skupiny aktiv odrážejí změny v souvisejících zjistitelných údajích za 
různá období ( jako jsou např. změny v míře nezaměstnanosti, v cenách nemovitostí a komodit, v platební situaci 
nebo jiných faktorech, které svědčí o pravděpodobných vzniklých ztrátách ve skupině a o jejich velikosti) a jsou  
s těmito změnami konzistentní. Metodika a předpoklady použité pro odhad budoucích peněžních toků jsou 
pravidelně přezkoumávány s cílem zmenšit rozdíly mezi odhady ztrát a skutečnými ztrátami.

Pokud v následujícím účetním období ztráta ze snížení hodnoty poklesne a tento pokles je možné objektivně vztáh
nout k události, která nastala po rozpoznání snížení hodnoty (jako např. zvýšení úvěrového ratingu dlužníka), bude 
toto dříve zaúčtované snížení hodnoty stornováno přímo, nebo prostřednictvím rozpuštění opravných položek. 
Výsledkem storna není vykázání hodnoty finančního aktiva, která by přesáhla původní zůstatkovou hodnotu v pří
padě, že by nedošlo k zaúčtování snížení hodnoty aktiva. Stornovaná částka je zaúčtována do čistého zisku v polož
ce „ztráty ze snížení hodnoty úvěrů“.

Pokud je úvěr nedobytný, je odepsán proti související opravné položce vytvořené na snížení hodnoty úvěru. Takové 
úvěry jsou odepsány po ukončení všech nezbytných procedur a po určení částky ztráty. Tyto procedury zahrnují 
zejména (i) postoupení úvěru (pokud je pohledávka postupována za nižší než nominální cenu), (ii) zpráva od exeku
tora, že neexistuje žádný další majetek povinného, který lze postihnout exekucí úvěru, (iii) pravomocné ukončení 
insolvenčního řízení s dlužníkem.

V položce úplného souhrnného výsledku „Ztráty ze snížení hodnoty úvěrů“ jsou vykázány rovněž výnosy z dříve 
odepsaných pohledávek.

.(ii) Aktiva klasifikovaná jako realizovatelná finanční aktiva

Ke každému rozvahovému dni Banka posuzuje, zda existují objektivní důkazy potvrzující, že hodnota finančního 
aktiva nebo skupiny finančních aktiv byla snížena. V případě investice do kapitálového nástroje klasifikovaného jako 
realizovatelné finanční aktivum je objektivním důkazem snížení hodnoty významný nebo dlouhotrvající pokles re
álné hodnoty pod jeho pořizovací hodnotu. Pokud existují takové důkazy v případě realizovatelných finančních 
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aktiv, kumulovaná ztráta – definovaná jako rozdíl mezi pořizovací cenou a současnou reálnou hodnotou, po ode
čtení ztráty ze snížení hodnoty tohoto finančního aktiva dříve zachyceného v čistém zisku – je vyjmuta z ostatního 
úplného výsledku a zachycena v čistém zisku. Ztráty ze snížení hodnoty majetkových nástrojů vykázané v čistém 
zisku nejsou následně prostřednictvím čistého zisku stornovány. Jestliže se v následujícím období zvýší reálná 
hodnota dluhového nástroje klasifikovaného jako realizovatelný a toto zvýšení lze objektivně vztáhnout k události, 
ke které došlo po zaúčtování ztráty ze snížení hodnoty do čistého zisku, ztráta ze snížení hodnoty se stornuje se 
zaúčtováním stornované částky v čistém zisku.

(iii) Aktiva klasifikovaná jako cenné papíry držené do splatnosti
Dluhopisy zařazené v portfoliu cenných papírů držených do splatnosti jsou pravidelně testovány na znehodnocení. 
Pokud Banka identifikuje existenci objektivních důkazů snížení hodnoty cenného papíru, vykáže toto snížení přes 
tvorbu opravné položky k danému papíru do nákladů. Pakliže nastane skutečnost, která má za následek pominutí 
snížení hodnoty cenného papíru, je snížení hodnoty reverzováno.

(iv) Restrukturalizované úvěry a pohledávky
Restrukturalizované úvěry a pohledávky jsou od okamžiku restrukturalizace po dobu šesti měsíců zařazeny mezi 
ohrožené pohledávky. V případě, že dlužník dodržuje podmínky přepracovaného splátkového kalendáře, je úvěr po 
dobu následujících 18 měsíců zařazen mezi sledované pohledávky a počátkem třetího roku od restrukturalizace je 
klasifikován jako standardní podle klasifikace ČNB (uvedeno v poznámce 33 (b)). Znehodnocení restrukturalizované 
pohledávky je kalkulováno za použití původní efektivní úrokové míry. Management průběžně vyhodnocuje plnění 
sjednaných podmínek restrukturalizovaných úvěrů a pravděpodobnost plnění budoucích splátek.

(m) Nehmotná aktiva

Odpisy nehmotných aktiv jsou vypočteny metodou rovnoměrných odpisů za účelem alokace pořizovací ceny  
k zůstatkové hodnotě po dobu odhadované životnosti následovně:

Software

dle doby určité na základě smlouvy, nebo dle předpokládané doby životnosti, 
nebo (pokud neexistuje smlouva na dobu určitou nebo odhad životnosti) 

36 měsíců

Audiovizuální dílo 18 měsíců

Ostatní 72 měsíců

Licence pořízené k počítačovému softwaru jsou aktivovány na základě výdajů vynaložených na pořízení konkrétního 
softwaru a jeho uvedení do používání. Tyto náklady jsou odpisovány po dobu jejich předpokládané životnosti.

Výdaje spojené s vývojem nebo údržbou počítačových softwarových programů jsou vykázány jako náklady v okamžiku 
jejich vynaložení. Výdaje, které přímo souvisejí s vytvořením přesně definovaných a jedinečných softwarových pro
duktů, kontrolované Bankou, které pravděpodobně přinesou budoucí ekonomický prospěch po dobu delší než jeden 
rok převyšující pořizovací náklady, se vykazují jako nehmotná aktiva. Přímé náklady zahrnují osobní náklady pracovní
ků podílejících se na vývoji softwaru a odpovídající podíl příslušné režie.

Náklady na vývoj počítačového softwaru uznané jako aktiva se odpisují rovnoměrně po dobu jejich předpokládané 
životnosti.

Náklady na odpisy nehmotného majetku jsou vykázány ve výkazu souhrnného výsledku v položce „Správní náklady“.



SBERBANK CZ  |  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014  |  PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY46

(n) Pozemky, budovy a zařízení

Pozemky a budovy zahrnují převážně budovy poboček a kanceláře. Veškeré budovy a zařízení se vykazují v histo
rických cenách po odečtení oprávek. Historické ceny pozemků, budov a zařízení a nehmotných aktiv zahrnují: 

•	 cenu	pořízení	(náklady,	které	se	přímo	vztahují	k	pořízení	příslušných	položek)

•	 přímo	přiřaditelné	náklady	nutné	k	uvedení	aktiva	do	provozu	

•	 odhad	nákladů	spojených	s	demontáží	a	odstraněním	majetku	a	obnovu	místa,	na	kterém	je	majetek	situován

•	 výpůjční	náklady	vzniklé	po	dobu	přípravy	aktiva	pro	zamýšlené	použití	nebo	prodej.	V	současnosti	pořizuje	Banka	
majetek pouze z vlastních zdrojů.

Přímo do spotřeby účtuje Banka drobné hmotné a nehmotné předměty s pořizovací cenou do 10 tis. Kč, u nábytku  
a hardware do 2 tis. Kč.

Následné výdaje jsou zahrnuty do účetní hodnoty příslušného aktiva nebo jsou případně vykázány jako samostatné 
aktivum, ovšem pouze tehdy, pokud je pravděpodobné, že budoucí ekonomický prospěch spojený s danou položkou 
Banka získá a že pořizovací cena položky je spolehlivě měřitelná. Veškeré opravy a údržba jsou zaúčtovány do „ostat
ních správních nákladů“ v rámci účetního období, ve kterém vzniknou.

Pozemky, nedokončené investice a umělecká díla se neodpisují. Odpisy ostatních dlouhodobých aktiv jsou vypočteny 
metodou rovnoměrných odpisů za účelem alokace pořizovací ceny k zůstatkové hodnotě po dobu odhadované 
životnosti následovně (uveden počet let):

Budovy a stavby (včetně administrativních budov) 30

Hardware a zařízení 4

Inventář 6

Trezory 12

Motorová vozidla 4

Technické zhodnocení pronajatých prostor je odpisováno po dobu nájemního vztahu.

Při zařazování nového majetku do odpisových skupin Banka zohledňuje komponentní přístup, tj. významné sou
části majetku s odlišnou dobou použitelnosti odepisuje odděleně.

Zůstatková hodnota aktiva a jejich životnost je posuzována a v případě potřeby upravena ke každému rozvahové
mu dni. 

Náklady na odpisy hmotného majetku jsou vykázány ve výkazu souhrnného výsledku v položce „Správní náklady“. 
Zisky a ztráty plynoucí z úbytku aktiv se určí jako rozdíl mezi výnosy a jejich zůstatkovou hodnotou a jsou zahrnuty 
do „ostatních provozních výnosů“ nebo „ostatních provozních nákladů“ v čistém zisku. 

Banka na žádný držený majetek neuplatňuje tzv. přeceňovací model. Všechen majetek podle bodu (m) a (n) oceňuje 
pořizovacími náklady. Banka v současnosti nevlastní nemovitosti, které by spadaly pod úpravu IAS 40 Investice do 
nemovitostí, tj. nemovitosti držené primárně za účelem dosažení příjmu z nájemného nebo za účelem kapitálového 
zhodnocení.



SBERBANK CZ  |  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014  |  PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 47

(o) Znehodnocení nefinančních aktiv

Aktiva, která jsou odpisována, jsou posuzována na znehodnocení, kdykoliv události či změny okolností naznačují, 
že účetní hodnota aktiva nemusí být realizovatelná. Indikátory znehodnocení mohou být externí (pokles tržních 
cen) nebo interní (informace získané z 1 x ročně prováděné revize dob použitelnosti majetku a zůstatkových cen). 
Ztráta ze snížení hodnoty je zaúčtována částkou, o kterou účetní hodnota aktiva přesahuje svou zpětně získa
telnou hodnotu. Zpětně získatelná hodnota je vyšší částka z reálné hodnoty aktiva po odečtení nákladů na prodej 
a hodnoty z užívání aktiva. Pro účely posouzení znehodnocení jsou aktiva seskupována do nejnižší možné úrovně, 
pro které existují samostatně stanovitelné peněžní toky (penězotvorné jednotky). Nefinanční aktiva, která byla 
znehodnocena, jsou posuzována pro účely možného zrušení ztráty ze znehodnocení ke každému rozvahovému 
dni.

(p) Leasing

Klasifikace leasingu na finanční nebo operativní je založena na rozsahu, v jakém jsou rizika a odměny plynoucí  
z vlastnictví aktiva převedena z pronajímatele na nájemce. Pokud jsou téměř všechna rizika a odměny plynoucí  
z vlastnictví aktiva převedena na nájemce, leasing je klasifikován jako finanční.

Banka uzavřela především smlouvy o operativním leasingu. Celkové platby v rámci smluv o operativním leasingu jsou 
účtovány do „ostatních správních nákladů“ v čistém zisku rovnoměrně po dobu trvání leasingu.

Pokud dojde k ukončení smlouvy o operativním leasingu před koncem trvání doby leasingu, všechny požadované 
sankční platby leasingovému pronajímateli jsou účtovány do nákladů v období, kdy došlo k ukončení leasingu.

Banka v současnosti neposkytuje finanční a operativní leasing.

(q) Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

Pro účely výkazu peněžních toků představují hotovost a hotovostní ekvivalenty zůstatky s méně než tříměsíční 
splatností od data nabytí, které zahrnují: pokladní hotovost a zůstatky u centrálních bank (včetně povinných 
minimálních rezerv), pohledávky za bankami a závazky vůči bankám.

(r) Rezervy

Rezervy na právní spory, na restrukturalizaci, na vydané finanční záruky, na vydané závazné úvěrové přísliby, 
na vystavené akreditivy a ostatní podmíněné závazky se vykazují, jestliže má Banka současný právní nebo 
věcný závazek, který je výsledkem minulých událostí, je pravděpodobné, že k vypořádání závazku bude ne
zbytné odčerpat prostředky a může být proveden spolehlivý odhad výše závazku.

Rezervy jsou vykazovány ve výši současné hodnoty předpokládaných výdajů potřebných k vypořádání závazku 
s použitím sazby před zdaněním, která zohledňuje současné tržní ocenění časové hodnoty peněz a specifických 
rizik daného závazku. Navýšení rezervy z důvodu zohlednění časové hodnoty peněz je vykázáno jako úrokový 
náklad.
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.(s) Smlouvy o finančních zárukách

Banka poskytuje finanční záruky, tj. záruky a dokumentární akreditivy. Smlouvy o finančních zárukách jsou smlouvy, 
které vyžadují, aby emitent učinil přesně stanovené platby jako úhradu ztráty držitele, která mu vznikla vzhledem  
k tomu, že určený dlužník neučinil platbu v době splatnosti v souladu s podmínkami dluhového nástroje. Tyto finanční 
záruky se poskytují bankám, finančním institucím a dalším subjektům jménem klientů pro účely zajištění úvěrů, kon
tokorentních úvěrů a dalších bankovních produktů.

Finanční záruky jsou prvotně zachyceny v účetní závěrce v reálné hodnotě v den, kdy je záruka poskytnuta. Následně 
po prvotním zachycení jsou závazky Banky z poskytnutých finančních záruk vykázány v hodnotě, která je vyšší  
z hodnoty prvotně zachycené, snížené o amortizaci výnosu z poplatků rovnoměrně rozpouštěných do „výnosů z po
platků a provizí“ po dobu trvání poskytnuté záruky, a nejlepším odhadem výdajů, které budou potřebné k vypořádání 
daného finančního závazku, který existoval k datu sestavení účetní závěrky. Jsou vykázány jako „rezervy“. Tyto odha
dy vycházejí ze zkušeností s podobnými transakcemi a historie předchozích ztrát, dále doplněné posouzením vedením 
Banky. 

Změna výše „rezerv na finanční záruky“ je vykázána v „ztrátách ze snížení hodnoty úvěrů“ ve výkazu souhrnného 
výsledku.

(t) Náklady na zaměstnance

Náklady na zaměstnance jsou součástí „správních nákladů“ a zahrnují odměny členům představenstva a dozorčí rady.

Zaměstnanecké požitky
Banka poskytuje svým zaměstnancům odměnu při odchodu do starobního nebo invalidního důchodu. Nárok na 
tento požitek vzniká, pokud je zaměstnanec v pracovním poměru do dosažení důchodového věku nebo nároku 
na invalidní důchod a pokud byl v zaměstnaneckém poměru po minimálně stanovenou dobu.

V roce 2013 poskytovala Banka i odměnu za dlouhodobě odváděnou kvalitní práci. Nárok na tento požitek vznikal, 
pokud byl zaměstnanec v zaměstnaneckém poměru po minimálně stanovenou dobu a po tuto dobu odváděl 
kvalitní práci. V roce 2014 již tento požitek Banka neposkytuje a příslušnou rezervu rozpustila do hospodářského 
výsledku.

Banka vykázala rezervu ve výši současné hodnoty závazku z definovaných požitků po skončení pracovního poměru 
a ostatních dlouhodobých zaměstnaneckých požitků. Pro stanovení tohoto závazku z definovaných požitků použí
vá Banka přírůstkovou metodu, která pro výpočet současné hodnoty závazku z definovaných požitků používá vše
obecně uznávaných pojistněmatematických metod. Při stanovování parametrů modelu Banka vychází z aktuálních 
údajů (délka pracovního poměru v Bance, věk a pohlaví zaměstnance, výše požitku a jeho očekávaný nárůst) a po
jistněmatematických předpokladů (věk dožití podle úmrtnostních tabulek, zákonný věk odchodu do důchodu, 
předpokládaná výše sociálního a zdravotního pojištění, diskontní míra). S ohledem na dlouhodobý charakter defi
novaných požitků jsou uvedené odhady předmětem nejistoty.

Propočet z ocenění rezervy, který obsahuje zisky a ztráty z výpočtu pojistněmatematickými metodami, výnosy  
z aktiv zaměstnaneckých požitků (bez úroků) a efekt jejich maxima, Banka účtuje při jejich vzniku do „ostatního 
úplného výsledku“. 
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Čisté úrokové výnosy z rezerv na zaměstnanecké požitky jsou účtovány ve „správních nákladech“. 

Uvedené zaměstnanecké požitky jsou poskytované bankou na principu dobrovolnosti (nejedná se o benefity posky
tované na základě zákonných nařízení).

Penzijní připojištění 
Banka v současné době přispívá svým zaměstnancům na plán definovaných příspěvků. Plán definovaných příspěv
ků je penzijní plán, podle kterého Banka platí pevně stanovené příspěvky samostatnému subjektu. Banka nemá 
právní, ani jiné závazky odvádět další příspěvky, pokud fond nedisponuje dostatečnými aktivy, aby mohl vyplatit 
všem zaměstnancům požitky vztahující se k odvedené práci zaměstnanců v současných i minulých obdobích.

V případě plánů definovaných příspěvků, platí Banka příspěvky do soukromě spravovaných penzijních pojistných 
plánů a to na smluvní nebo dobrovolné bázi. Banka nemá žádné další platební závazky, jakmile jsou příspěvky 
uhrazeny. Příspěvky se vykazují jako náklad na zaměstnanecké požitky v době jejich vzniku. 

Sociální fond
Banka vytváří sociální fond pro účely financování sociálních potřeb zaměstnanců a programů zaměstnaneckých 
požitků. Příspěvek do sociálního fondu je zaúčtován ve „správních nákladech“. 

(u) Zdanění a odložená daň z příjmů

Daň z příjmů
Splatná daň z příjmů vypočtená podle českých daňových zákonů je vykázána jako náklad v době vzniku zisku.

Odložená daň
Odložená daň z příjmů je účtována v plné výši, s použitím závazkové metody, z přechodných rozdílů vznikajících mezi 
daňovou hodnotou aktiv a závazků a jejich účetní hodnotou v účetní závěrce. Odložená daň z příjmů se stanoví za 
použití daňové sazby a daňových zákonů, které byly schváleny, nebo byl proces jejich schvalování k rozvahovému dni 
v podstatě dokončen a o kterých se předpokládá, že budou účinné v období, ve kterém bude příslušná daňová pohle
dávka realizována nebo závazek odložené daně z příjmů vyrovnán.

Významné přechodné rozdíly vznikají z odpisů budov a zařízení, přecenění některých finančních aktiv a závazků 
včetně opravných položek, rezerv a u daňových ztrát minulých období. Pokud odložená daň z příjmů vyplývá z výcho
zího zachycení aktiva nebo závazku z transakcí jiných než je podniková kombinace, které v době vzniku nemají dopad 
ani na účetní ani na daňový zisk nebo ztrátu, pak se o ní neúčtuje.

Odložené daňové pohledávky se vykazují v rozsahu, v němž je pravděpodobné, že bude v budoucnosti dosaženo 
zdanitelného zisku, který umožní uplatnění těchto přechodných rozdílů.

Daňové efekty uplatnitelných daňových ztrát minulých let jsou účtovány jako aktivum, jestliže je pravděpodobné, 
že bude v budoucnosti dosaženo zdanitelného zisku, který umožní uplatnění těchto ztrát.

Odložená daň vztahující se k přecenění realizovatelných investic, které se účtují do ostatního úplného výsledku, je 
rovněž účtována do ostatního úplného výsledku.
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(v) Daň z přidané hodnoty

Banka je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty („DPH“). Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je 
oceňován pořizovací cenou včetně daně z přidané hodnoty. Banka neuplatňuje odpočet DPH na vstupu vzhledem 
k tomu, že poměr příjmů podléhajících DPH k celkovým příjmům Banky nedosahuje takové výše, aby bylo pro 
Banku ekonomické DPH na vstupu uplatňovat. 

(w) Přijaté půjčky

Přijaté půjčky se nejdříve vykazují v reálné hodnotě po odpočtu souvisejících transakčních nákladů. Následně se 
přijaté půjčky vykazují v naběhlé hodnotě. Veškeré rozdíly mezi reálnou hodnotou přijatých prostředků a odkupní 
hodnotou se vykazují v čistém zisku s použitím metody efektivní úrokové sazby po dobu výpůjčky.

(x) Základní kapitál a rezervní fondy

Náklady na emisi akcií
Náklady přímo související s vydáním nových akcií snížené o jejich daňový efekt jsou uvedeny ve vlastním kapitálu 
jako jeho snížení.

Dividendy z akcií
Dividendy z akcií jsou vykázány jako snížení vlastního kapitálu v období, kdy jsou schváleny akcionáři Banky.

Případné dividendy za daný rok, které jsou schváleny po rozvahovém dni, jsou uvedeny v poznámce o následných 
událostech.

Rezervní fond

Banka je v souladu se svými Stanovy povinna tvořit rezervní fond ve vlastním kapitálu.

Rezervní fond je tvořen kumulovanými převody z nerozděleného zisku. Nejméně 5% čistého zisku je každoročně 
přidělováno do rezervního fondu, až do dosažení výše rezervního fondu nejméně 20% základního kapitálu. Tento 
fond nelze rozdělovat a může být použit výhradně ke krytí vzniklých ztrát.

(y) Správa a úschova aktiv 

Banka působí jako svěřenecký správce nebo vykonává jiné činnosti, při nichž přijímá nebo ukládá z pověření jednot
livců a jiných institucí jejich aktiva. Tato aktiva a z nich plynoucí příjmy nejsou vykázány v účetní závěrce, jelikož 
nenáleží Bance.

(z) Ocenění přijatého zajištění

Reálná hodnota přijatého zajištění je stanovena s použitím tržních dat, oceňovacích modelů a nezávislých expertních 
odhadů. Dominujícím typem zajištění jsou obytné a nebytové nemovitosti, u kterých je expertní odhad tržní hodnoty 
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konzervativně snížen redukčním faktorem příslušným pro daný typ zajištění. Výše redukčních faktorů jsou stanoveny 
konzervativním expertním odhadem, dokud četnost uskutečněných realizací zajištění neumožní stanovit tyto fakto
ry na základě statisticky významného pozorování. Výsledný finanční efekt zajištění je omezen skutečnou výší expozi
ce.

(aa) Vývoj účetnictví a výkaznictví podle IFRS / IAS

V roce 2014 Banka přijala všechny následující nové a revidované standardy a interpretace, které vydala Rada pro 
mezinárodní účetní standardy (IASB) a IFRIC ve znění přijatém EU a které se vztahují na její provoz, s účinností  
v účetních obdobích od 1. 1. 2014:

•	 Dodatky k IAS 32, Finanční nástroje: vykazování – (vydáno v prosinci 2011; s účinností pro účetní období začí
nající 1. 1. 2014 nebo později) Upřesňuje požadavky na započtení finančních aktiv a finančních pasiv.

•	 Dodatky k IFRS 10, IFRS 12, IAS 27 (vydáno v říjnu 2012; s účinností pro účetní období začínající 1. 1. 2014 nebo 
později). Úprava poskytuje výjimku z požadavků standardů na konsolidaci pro subjekty, které splňují definici 
investiční účetní jednotky. Takové účetní jednotky mají namísto provádění konsolidace oceňovat své investice 
do dceřiných společností v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty.

•	 Dodatky k IAS 39, Zápis derivátů a pokračování účtování o zajišťovacích operacích – (vydáno červenec 2013). 
Určuje pravidla a kritéria pro pokračování v účtování o zajišťovacích operacích. (Účinnost od 1. 1. 2014 anebo 
později)

•	 Dodatky k IAS 36, Přílohy k vymahatelné částce nefinančních aktiv – (vydáno v květnu 2013). Stanovuje 
pravidla pro přílohy týkající se vymahatelné částky znehodnoceného aktiva a stanovení úroku pro výpočet zne
hodnocení. Účinnost od 1. 1. 2014 anebo později.

Přijetí nových a revidovaných standardů a interpretací se neprojevilo ve změnách účetních zásad Banky, které by 
významně ovlivnily částky vykázané za běžné a předcházející období.

K datu sestavení účetní závěrky nebyly schváleny pro použití v Evropské unii následující standardy, dodatky k exis
tujícím standardům a interpretacím. Jejich schválení se očekává do doby, kdy nabudou účinnosti:

•	 Dodatky k IAS 19, Zaměstnanecké požitky: Příspěvky zaměstnanců – (vydáno listopad 2013). Objasňuje, jak 
mají být příspěvky od zaměstnanců anebo třetích stran, které jsou spjaté se službou, přiřazené jednotlivým 
rokům služby. Účinnost od 1. 1. 2014 anebo později.

•	 Interpretace IFRIC 21, Odvody – Poskytuje návod na vykazování odvodů podle IAS 37 do státní pokladny v pa
sivech (vydáno květen 2013, s účinností pro účetní období začínající 1. 1. 2014 nebo později).

•	 Zdokonalení IFRS (2010 - 2012): sbírka dodatků k osmi vydáním IFRS v průběhu let 20102012 (vydáno v prosin
ci 2013)

 IFRS 2 Úhrady vázané na akcie – Definování rozhodných podmínek (s účinností pro účetní období začínající 
1. 1. 2014 nebo později)

 IFRS 3 Podnikové kombinace – Účtování o podmíněných protiplněních v podnikové kombinaci (s účinností 
pro účetní období začínající 1. 1. 2014 nebo později)

 IFRS 8 – Provozní segment – úprava vyžaduje uveřejnění rozhodnutí vedení, která se týkají uplatnění 
agregačních kritérií na provozní segmenty a sesouhlasení součtu aktiv povinně vykazovaných segmentů  
s aktivy účetní jednotky. (s účinností pro účetní období začínající 1. 1. 2014 nebo později)
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 IFRS 13 – Ocenění reálnou hodnotou – vysvětlení k ocenění krátkodobých pohledávek a závazků, které ne
mají stanovenou úrokovou míru (s účinností pro účetní období začínající 1. 1. 2014 nebo později)

 IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení – úprava odstraňuje nekonzistentnost při přecenění proporčního pře
počtu oprávek pozemků, budov a zařízení (s účinností pro účetní období začínající 1. 1. 2014 nebo později)

 IAS 24 – Zveřejnění spřízněných stran – úprava objasňuje, že manažerská jednotka poskytující vykazující 
jednotce služby klíčových členů vedení je spřízněnou stranou vykazující účetní jednotky.

 IAS 38 – Nehmotná aktiva – úprava odstraňuje nekonzistentnost při přecenění proporčního přepočtu 
oprávek nehmotného majetku zařízení (s účinností pro účetní období začínající 1. 1. 2014 nebo později)

•	 Zdokonalení IFRS (2011 – 2013): sbírka dodatků k čtyřem vydáním IFRS v průběhu let 20112013 (vydáno  
v prosinci 2013)

 IFRS 1 První přijetí IFRS – objasnění významu termínu „standard v účinnosti“ pro prvouživatele IFRS

 IFRS 3 Podnikové kombinace – objasňuje rozsah výjimky pro společné podniky

 IFRS 13 Ocenění reálnou hodnotou – objasňuje rozsah působnosti odstavce 52, tj. výjimka v oblasti portfolia 
pro oceňování reálnou hodnotou skupiny finančních aktiv a závazků na bázi netto, pokud tyto spadají do 
působnosti standardu IAS 39 nebo IFRS 9. (s účinností pro účetní období ve kterém byl poprvé použitý stan
dard IFRS 13)

.  IAS 40 Investice do nemovitostí – objasňuje vzájemný vztah mezi standardy IFRS 3 a IAS 40. (s účinností pro 
účetní období začínající 1. 1. 2014 nebo později)

•	 IFRS 9, Finanční nástroje – projekt nového standardu pro finanční nástroje, který se skládá ze tří fází: Fáze 1 – 
Klasifikace a oceňování finančních aktiv a závazků, Fáze 2 – Metodologie snížení hodnoty, Fáze 3 – Zajišťovací 
účetnictví (novelizováno v červnu 2014; s účinností pro účetní období začínající 1. 1. 2018 nebo později). V červen
ci 2014 rada IASB dokončila reformu účtování finančních nástrojů a vydala standard IFRS 9 (novelizovaný v roce 
2014), jenž nahradí celý standard IAS 39 Finanční nástroje: účtování a ocenění. Oproti standardu IFRS 9 (nove
lizovanému v roce 2013) verze z roku 2014 obsahuje částečné úpravy požadavků na klasifikaci a oceňování zave
dením kategorie ocenění „reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku“ pro určité jednoduché 
dluhové nástroje. Nová verze standardu rovněž přidává požadavky týkající se snížení hodnoty, které upravují 
účtování očekávané ztráty účetní jednotky u finančních aktiv a závazků k prodloužení úvěru.

•	 IFRS 14, Časové rozlišení při cenové regulaci  upravuje účtování o zůstatcích na účtech časového rozlišení 
vyplývajících z cenové regulace (vydáno v lednu 2014, s účinností pro účetní období začínající od 1. 1. 2016)

•	 IFRS 15, Výnosy ze smluv se zákazníky  zavádí pro účetní jednotky jednotný komplexní model účtování výno
sů ze smluv se zákazníky (vydáno v květnu 2014, s účinností pro účetní období začínající od 1. 1. 2017)

•	 Dodatky k IFRS 10 a IAS 28, Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a přidruženým nebo společným 
podnikem  Cílem těchto úprav je vyřešit rozpor mezi požadavky standardu IAS 28 (z roku 2011) Investice do 
přidružených podniků a společných podniků a IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka (vydané v září 2014,  
s účinností pro účetní období začínající od 1. 1. 2016)

•	 Dodatky k IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28, Investiční účetní jednotky: Uplatňování konsolidační výjimky  úpravy 
se věnují otázkám, které vyvstaly v kontextu uplatňování konsolidační výjimky pro investiční účetní jednotky 
(vydané v prosinci 2014, s účinností pro účetní období začínající od 1. 1. 2016)

•	 Dodatky k IFRS 11, Účtování o nabytí účastí ve společné činnosti  poskytují pokyny pro to, jak účtovat  
o nabytí účasti ve společné činnosti, která tvoří podnik, jak definuje standard IFRS 3 Podnikové kombinace (vy
dané v květnu 2014, s účinností pro účetní období začínající od 1. 1. 2016)



SBERBANK CZ  |  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014  |  PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 53

•	 Dodatky k IAS 1, Iniciativa pro zveřejňování informací  úpravy si kladou za cíl vyjasnit znění standardu IAS 1 
tak, aby řešil překážky, kterým čelí účetní jednotky vykazující dle IFRS, chtějíli při přípravě účetní závěrky 
uplatnit úsudek (vydané v květnu 2014, s účinností pro účetní období začínající od 1. 1. 2016)

•	 Dodatky k IAS 16 a IAS 38, Objasnění přijatelných metod odepisování  úpravy standardu IAS 16 zakazují 
účetním jednotkám používat metodu odepisování založenou na výnosech pro položky v rámci pozemků, budov 
a zařízení. Úpravy standardu IAS 38 zavádí vyvratitelnou domněnku, že výnosy nejsou vhodným základem pro 
amortizaci nehmotného aktiva (vydané v květnu 2014, s účinností pro účetní období začínající od 1. 1. 2016)

•	 Dodatky k IAS 16 a IAS 41, Plodící rostliny  definují plodící rostlinu a požadují, aby biologická aktiva, která splní 
definici plodící rostliny, byla účtována jako pozemky dle IAS 16 (vydané v červnu 2014, s účinností pro účetní ob
dobí začínající od 1. 1. 2016)

•	 Dodatky k IAS 27, Ekvivalenční metoda v individuální účetní závěrce  Úpravy umožňují účetní jednotce 
účtovat o podílech v dceřiných podnicích, společných podnicích a přidružených podnicích v individuální účetní 
závěrce také s použitím ekvivalenční metody, jak je popsáno ve standardu IAS 28 (vydané v srpnu 2014, s účinnos
tí pro účetní období začínající od 1. 1. 2016)

•	 Zdokonalení IFRS cyklus 2012-2014: sbírka dodatků k čtyřem vydáním IFRS v průběhu let 20122014 (vydáno  
v září 2014, s účinností pro účetní období začínající od 1. 1. 2016 nebo později)

 IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončené činnosti – Změny v metodách vyřazení 

 IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování (s následnými úpravami standardu IFRS 1) – Servisní smlouvy; Použi
telnost úprav standardu IFRS 7 týkajících se zveřejnění zápočtů na zkrácené mezitímní účetní závěrky 

 IAS 19 Zaměstnanecké požitky – Diskontní sazba

 IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví – Zveřejnění informací „na jiném místě v mezitímní zprávě“ 

Banka i Sberbank Group posuzovala v roce 2014 dopad novelizace IFRS 9 Finanční nástroje na finanční výkazy. Během 
roku 2014 a pokračujíc rokem 2015 probíhá detailnější analýza významnosti dopadů budoucí aplikace IFRS 9.

Banka očekává, že přijetí ostatních standardů, dodatků k existujícím standardům a interpretacím (s výjimkou výše 
popsaného dopadu IFRS 9) nebude mít významný vliv na její účetní závěrku v období prvního uplatnění pravidel.

Banka sleduje proces tvorby dosud nezveřejněných standardů, především IFRS 9 Finanční nástroje, návrhy nových 
standard a roční Zdokonalení IFRS.

(ab) Důležité účetní odhady a využití úsudku při aplikaci účetních postupů

Banka činí odhady a předpoklady, které ovlivňují vykázané částky aktiv a závazků v příštím období. Tyto odhady 
a posouzení jsou průběžně vyhodnocovány a jsou založeny na minulých zkušenostech a dalších faktorech, včetně 
očekávání budoucích událostí, které Banka považuje za současných podmínek za přiměřené.

Ztráty ze snížení hodnoty úvěrů a půjček
Banka vyhodnocuje své úvěrové portfolio za účelem stanovení znehodnocení nejméně každý měsíc. 

Výše ztráty ze znehodnocení odráží pokles očekávaných budoucích peněžních toků (splátek) z portfolia úvěrů.

U pohledávek bez selhání je výše znehodnocení odhadnuta na základě historického pozorování úvěrových ztrát 
homogenního portfolia klientů s obdobnými úvěrovými charakteristikami.
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U pohledávek se selháním je výše znehodnocení vypočtena jako změna dnešní hodnoty očekávaných budoucích 
peněžních toků. Výše očekávaných peněžních toků je odhadována na základě posouzení finanční situace jednot
livých klientů a realizovatelné hodnoty přijatého zajištění, s využitím historického pozorování ztrátovosti portfolia 
a výnosnosti jednotlivých typů zajištění.

Vedení Banky pro účely plánování budoucích plateb používá odhady učiněné na základě minulých zkušeností se 
ztrátami pro aktiva s úvěrovými charakteristikami a objektivní důkazy o znehodnocení v rámci portfolia. Me
todologie a předpoklady pro odhad jak částek, tak načasování budoucích plateb, jsou aktualizovány s cílem snížit 
rozdíly mezi odhadem ztráty a skutečnou ztrátou. Pokud by došlo ke změně ve výši odhadovaných plateb  
o +/ 5 procent, znehodnocení by bylo přibližně o 37 mil. Kč nižší, respektive o 101 mil. Kč vyšší (2013: znehodnocení 
by bylo přibližně o 59 mil. Kč nižší, respektive o 123 mil. Kč vyšší).

Snížení hodnoty realizovatelných majetkových cenných papírů
Banka určí, že realizovatelné majetkové cenné papíry jsou znehodnoceny, jestliže došlo k významnému nebo trvalé
mu poklesu reálné hodnoty pod pořizovací cenu. Určení toho, co je významný nebo trvalý pokles, vyžaduje odhad. 
Při tvorbě tohoto odhadu Banka vyhodnocuje kromě jiných faktorů normální volatilitu v ceně akcií. Navíc může být 
snížení hodnoty provedeno na základě zhoršení finanční situace subjektu, hospodářské situace v průmyslovém od
větví, technologickým změnám a vývoji v peněžních tocích z provozní a finanční činnosti.

Reálná hodnota finančních nástrojů
Reálná hodnota finančních nástrojů, které nejsou kotovány na aktivních trzích, je určována pomocí oceňovacích 
technik. Oceňovací techniky zahrnují čistou současnou hodnotu a modely diskontovaných peněžních toků, po
rovnání s podobnými finančními nástroji, pro které existuje trh pozorovatelných cen, a jiné modely. Předpoklady  
a vstupy použité v oceňovacích technikách obsahují bezrizikové sazby, úvěrové spready a jiné prémie použité pro 
odhady diskontních sazeb, cen dluhopisů a kurzů cizích měn. Při jejich použití pro určování reálné hodnoty jsou tyto 
techniky pravidelně validovány a upravovány pracovníky, kteří se nepodíleli na jejich tvorbě. 

Všechny modely jsou schvalovány před jejich použitím a rovněž nastaveny tak, aby odrážely skutečné hodnoty  
a srovnatelné tržní ceny. Pokud je to možné, modely používají pouze pozorovatelná data, ale oblasti jako úvěrové 
riziko (jak vlastní, tak protistrany), volatility a korelace vyžadují od vedení společnosti významné odhady. Změny  
v předpokladech ohledně těchto faktorů mohou ovlivnit reálnou hodnotu zachycenou v účetní závěrce. 

Odložená daň
Pro stanovení odložené daně jsou požadovány významné odhady. Konečné zdanění mnoha transakcí, do kterých 
Banka při své činnosti běžně vstupuje, je nejasné. V těch případech, kdy je konečné zdanění přechodných rozdílů 
odlišné od původně zaúčtovaných částek, ovlivní tyto rozdíly závazek ze splatné daně z příjmů a odloženou daň  
v období, do kterého toto zdanění spadá. 
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3  Čisté úrokové výnosy
Výnosy z úroků a podobné výnosy

(mil. Kč) 2014 2013

Úvěry a půjčky klientům 2 184 1 997

Pohledávky za bankami 55 117

Úvěry a půjčky klientům a bankám 2 239 2 114

Realizovatelné cenné papíry 19 23

Úroky ze zajišťovacího vztahu 3 0

2 261 2 137

Výnosy z úroků a podobné výnosy celkem 2 261 2 137

Výnosy z úroků a podobné výnosy z úvěrů a půjček klientům

(mil. Kč) 2014 2013

Pohledávky za právnickými a fyzickými osobami včetně spotřebitelských úvěrů 2 176 1 985

Pohledávky za obcemi 4 6

Pohledávky za vládními institucemi 1 1

Ostatní pohledávky za klienty 3 5

  2 184 1 997

Úrokové výnosy zahrnují výnosy z úroků ze znehodnocených pohledávek ve výši 99 mil. Kč (2013: 109 mil. Kč). 

Úrokové výnosy roku 2014 zahrnují výnosy z úroků z úvěrů a pohledávek v restrukturalizaci ve výši 24 mil. Kč.

Čistý úrokový výnos zahrnuje i čistý úrokový náklad zajišťovacího nástroje ve výši 7 mil. Kč a čistý úrokový výnos 
podkladového nástroje ve výši 10 mil. Kč.

Náklady na úroky a podobné náklady

(mil. Kč) 2014 2013

Závazky vůči klientům 337 478

Závazky vůči bankám 74 59

Závazky z emitovaných dluhových cenných papírů 181 157

592 694

Závazky vůči klientům oceňované od počátku reálnou hodnotou proti účtům nákladů 
nebo výnosů 0 4

592 698
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4  Čisté výnosy z poplatků a provizí
(mil. Kč) 2014 2013

Výnosy z poplatků a provizí 510 467

Náklady na poplatky a provize - 149 - 110

361 357

Výnosy z poplatků a provizí

(mil. Kč) 2014 2013

Zahraniční platební styk 162 157

Domácí platební styk 76 106

Poskytnuté úvěry (poplatky, které nejsou integrální součástí efektivní úrokové míry) 102 90

Transakce v cizí měně 117 85

Transakce s cennými papíry a aktiva ve správě a úschově 13 21

Ostatní 40 8

510 467

Výnosy z poplatků a provizí z transakcí s cennými papíry a aktivy ve správě a úschově obsahují výnosy z provizí 
z transakcí s aktivy ve správě a úschově ve výši 2 mil. Kč (2013: 2 mil. Kč).

5  Čistý zisk z obchodování
(mil. Kč) 2014 2013

Cenné papíry s pevným výnosem a cenné papíry peněžního trhu - 5 1

Čistý zisk z devizových operací 52 17

Úrokové nástroje 6 9

Kurzové rozdíly - 5 - 7

48 20

Čistý zisk z devizových operací zahrnuje výsledek jak z klientských, tak i vlastních peněžních, spotových a pevných 
termínových měnových operací, měnových swapů a měnových a akciových opcí. 

Čistý zisk z obchodování roku 2014 také zahrnuje čistou ztrátu ve výši 35 mil. Kč z přecenění na reálnou hodnotu 
úrokových swapů, které jsou zajišťovacím nástrojem a čistý zisk z fluktuace reálné hodnoty podkladového nástroje 
ve výši 40 mil. Kč. 
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6  Čistý zisk z finančních investic
(mil. Kč) 2014 2013

Čistý zisk z přecenění aktiv zachycených v reálné hodnotě při prvotním zachycení 0  - 2

Čistý zisk z přecenění pasiv zachycených v reálné hodnotě při prvotním zachycení 0 2

Čistý zisk z prodeje realizovatelných cenných papírů 57 13

Čistý zisk/ztráta z postoupení pohledávek - 3 0

54 13

7  Správní náklady
(mil. Kč) 2014 2013

Osobní náklady 721 583

Odpisy budov, zařízení a nehmotných aktiv 97 95

Ostatní správní náklady 456 410

1 274 1 088

Osobní náklady

(mil. Kč) 2014 2013

Mzdy a odměny členů představenstva 38 37

Mzdy a odměny vrcholového vedení 59 35

Mzdy a odměny členů dozorčí rady 0 2

Mzdy a odměny zaměstnanců 438 359

Sociální náklady a zdravotní pojištění 166 134

Ostatní osobní náklady 20 16

721 583

Sociální náklady a zdravotní pojištění zahrnují také příspěvek do státního penzijního systému.

Systém odměňování vedení
Mzdy a odměny členů představenstva, stejně jako pravidla a struktura odměňování, jsou schvalovány dozorčí radou. 
Klíčový ukazatel výkonnosti pro roční výkonnostní odměnu je závislý na výsledcích skupiny (Sberbank Europe AG), 
banky (Sberbank CZ, a.s.), profitcentra/segmentu a plnění strategických a individuálních cílů. Roční odměna je vypla
cena, pokud jsou splněny požadavky stanovené ve skupinové interní směrnici o odměňování a v interní směrnici Banky 
Politika odměňování. Bonus lze navíc krátit nebo zcela nevyplatit a to v návaznosti na plnění výkonnostních cílů.
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Penzijní připojištění
Banka poskytuje zaměstnancům příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění v souladu se zákonem 42/1994 Sb. 
o penzijním připojištění se státním příspěvkem v platném znění. Výše příspěvku činí 3 600 Kč na osobu za rok. Celkové 
náklady Banky na penzijní připojištění v roce 2014 činily 1,4 mil. Kč (2013: 1,4 mil. Kč). Náklady na penzijní připojištění 
jsou vykázány v řádku „Ostatní osobní náklady“ v tabulce „Osobní náklady“.

Ostatní správní náklady
(mil. Kč) 2014 2013

Nájemné a leasing 100 90

Informační technologie 116 109

Marketing a propagace 75 63

Spotřeba materiálu 30 40

Náklady na audit, daňové a právní poradenství 64 31

Daně a poplatky 2 2

Ostatní 69 75

456 410

8  Ostatní provozní výnosy
(mil. Kč) 2014 2013

Zisk z prodeje dlouhodobého majetku 0 4

Výnosy z kompenzace nákladů od smluvních partnerů 18 9

Ostatní 6 4

24 17

9  Ostatní provozní náklady
(mil. Kč) 2014 2013

Pojištění vkladů 64 65

Ostatní 4 6

68 71
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10 Daň z příjmů
(mil. Kč) 2014 2013

Splatná daň z příjmů 116 79

Odložený daňový výnos/náklad vyplývající ze vzniku a zrušení přechodných rozdílů 
(poznámka 20) - 18 - 23

98 56

Následující tabulka ukazuje rozdíl mezi daní ze zisku Banky před zdaněním a teoretickou výší daně při použití základní 
daňové sazby:

(mil. Kč) 2014 2013

Zisk před zdaněním 481 286

Použité sazby 19 % 19 %

Daňový náklad vypočtený použitím daňových sazeb 91 54

Daňový dopad daňově neuznatelných nákladů 3 4

Ostatní 4 - 2

98 56

Efektivní sazba daně v roce 2014 činila 20,37 % (2013: 19,58 %). 

11 Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank, kromě pokladní hotovosti, klasifikuje Banka do kategorie finančních 
aktiv „půjčky a pohledávky“.

(mil. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Úvěry a vklady centrálním bankám 5 700 10 560

Povinné minimální rezervy u centrálních bank 953 823

Pokladní hotovost 623 351

Běžné účty u centrálních bank 34 12

7 310 11 746

Povinné minimální rezervy u České národní banky („ČNB“) nemá Banka obecně k dispozici pro uskutečňování běžných 
obchodních operací. Tyto vklady jsou úročeny repo sazbou pro českou korunu, která k 31. prosinci 2014 činila 0,05%  
(k 31. prosinci 2013: 0,05 %).
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12 Pohledávky za bankami
Pohledávky za bankami klasifikuje Banka do kategorie finančních aktiv „půjčky a pohledávky“.

(mil. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Rozděleno dle produktu a sídla banky

Běžné účty

   Domácí 16 7

   Zahraniční 247 183

Termínové vklady

   Domácí 136 0

   Zahraniční 1 669 3 272

2 068 3 462

Opravná položka na úvěrová rizika 0 0

Čistá výše pohledávek za bankami 2 068 3 462

Pohledávky za bankami ve výši 619 mil. Kč (k 31. prosinci 2013: 470 mil. Kč) jsou součástí položky peněžních ekvivalen
tů (poznámka 31).

13 Úvěry a půjčky klientům
Úvěry a půjčky klientům klasifikuje Banka do kategorie finančních aktiv „půjčky a pohledávky“. 

(mil. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Rozděleno dle produktu

Investiční úvěry 35 932 35 762

Provozní úvěry 4 883 4 948

Hypoteční úvěry 12 571 11 212

Spotřebitelské úvěry 2 214 1 086

Úvěry a půjčky klientům – brutto 55 600 53 008

Opravná položka na úvěrová rizika (poznámka 14)  - 1 453  - 1 587

Čisté úvěry a půjčky klientům 54 147 51 421

V roce 2014 poskytla Banka zástavy pohledávek k přijatému dlouhodobému úvěru na financování bytových potřeb 
klientů. Hodnota poskytnutých zástav úvěrových pohledávek v brutto naběhlých hodnotách činí 1 400 mil. Kč  
(2013: 1 460 mil. Kč). 

Analýza úvěrů a půjček klientům podle jejich úvěrové kvality je uvedena v poznámce 33 (b).
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14 Ztráty ze snížení hodnoty úvěrů
Ztráty ze snížení hodnoty úvěrů a půjček klientům lze analyzovat následujícím způsobem:

(mil. Kč)
Retailové

bankovnictví
Firemní 

bankovnictví Celkem

K 1. lednu 2013 450 783 1 233

Tvorba opravné položky na úvěrová rizika 233 284 517

Rozpuštění opravné položky na úvěrová rizika  73  38  111

Odepsané pohledávky - 45 0 - 45

Výnos z dříve odepsaných úvěrů - 5 0 - 5

Kurzové rozdíly 0  2  2

K 31. prosinci 2013 560 1 027 1 587

Tvorba opravné položky na úvěrová rizika 318 338 656

Rozpuštění opravné položky na úvěrová rizika - 115  210 - 325

Odepsané pohledávky - 81  393 - 474

Výnos z dříve odepsaných úvěrů 4 0 4

Kurzové rozdíly 0 5 5

K 31. prosinci 2014 686 767 1 453

Segmenty Firemní /Retailové bankovnictví jsou stanoveny podle standardizovaného přístupu Basel II na rozdíl od 
poznámky 32, kde segmenty vycházejí z organizační struktury Banky.

Banka také utrpěla ztrátu z postoupených pohledávek ve výši 231 mil. Kč (2013: 10 mil. Kč). Tato ztráta je zaúčtována 
ve „ztrátách ze snížení hodnoty úvěrů“. 

V roce 2014 přijala Banka od Sberbank Europe AG zajištění na rozdíl mezi tržním odhadem ceny nemovitostí a Bankou 
uznatelnou hodnotou zajištění. V souvislosti s touto garancí došlo k částečnému rozpuštění opravných položek (po
známka 33b).

15 Derivátové finanční nástroje
Obchodování Banky primárně zahrnuje poskytování různých derivátů klientům a řízení obchodních pozic na vlastní 
účet. Finanční deriváty určené k obchodování zahrnují také takové deriváty, které se používají pro účely řízení aktiv  
a závazků (ALM) za účelem řízení úrokové pozice a které nesplňují podmínky zajišťovacího účetnictví.

Smluvní nebo nominální částky a kladné a záporné reálné hodnoty nesplacených obchodních pozic derivátů Banky  
k 31. prosinci 2014 a 2013 jsou uvedeny v následující tabulce. Smluvní nebo nominální částky představují objem nespla
cených transakcí k určitému časovému okamžiku; nepředstavují potenciál zisku nebo ztráty spojený s tržním rizikem 
nebo úvěrovým rizikem při těchto transakcích.
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Derivátové 
finanční nástroje
Určené k 
obchodování

31. prosince 2014 31. prosince 2013

Smluvní/ 
Nominální  

Aktiva

Smluvní/ 
Nominální  

Pasiva

Reálná 
hodnota

kladná

Reálná 
hodnota
záporná

Smluvní/ 
Nominální  

Aktiva

Smluvní/ 
Nominální  

Pasiva

Reálná 
hodnota

kladná

Reálná 
hodnota
záporná(mil. Kč)

Úrokové deriváty

Swapy 6 707 6 722 333 327 7 266 6 390 217 208

Opce 799 764 1 1 1 680 1 643 10 10

7 506 7 486 334 328 8 946 8 033 227 218

Měnové deriváty

Swapy 8 484 8 488 21 25 1 235 1 237 1 2

Opce 192 192 7 7 0 0 0 0

Forwardy 911 909 21 18 2 521 2 516 41 37

9 587 9 589 49 50 3 756 3 753 42 39

Celkem 17 093 17 075 383 378 12 702 11 786 269 257

Čistý zisk z operací s finančními deriváty je vykázán v čistém zisku z obchodování.

Určité derivátové transakce nesplňují požadavky zajišťovacího účetnictví i přes poskytování účinného ekonomické
ho zajištění pozic Banky, a jsou proto vykázány jako deriváty určené k obchodování oceňované reálnou hodnotu 
proti účtům nákladů nebo výnosů

Deriváty, které splňují požadavky zajišťovacího účetnictví pro zajištění reálné hodnoty úrokového podkladového 
nástroje, jsou vykázány níže.

Derivátové finanční nástroje
Určené k zajištění rizika

31. prosince 2014 31. prosince 2013

Smluvní/
Nominální

Pasiva

Reálná 
hodnota 

kladná

Reálná 
hodnota
záporná

Smluvní/
Nominální

Pasiva

Reálná 
hodnota 

kladná

Reálná 
hodnota
záporná(mil. Kč)

Úrokové deriváty

Swapy 1 000 0 36 0 0 0

Banka využívá úrokové swapy pro zajištění expozice vůči změnám reálné hodnoty fixně úročeného vládního 
dluhového cenného papíru, který má v majetku v portfoliu realizovatelných cenných papírů.
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16 Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou 
proti účtům nákladů nebo výnosů
Cenné papíry k obchodování
(mil. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Dluhové cenné papíry  32 31

Ke konci roku 2013 a 2014 Banka nevede ve svých knihách cenné papíry klasifikované od počátku jako finanční aktiva 
oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů.

17 Investiční cenné papíry
Investiční cenné papíry klasifikuje Banka do kategorie finančních aktiv „realizovatelných“, „úvěry a pohledávky“ nebo 
„držených do splatnosti“.

(mil. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Realizovatelné cenné papíry

Dluhové cenné papíry, z toho:

    Kotované 2 111 2 997

2 111 2 997

Cenné papíry v kategorii úvěry a pohledávky

Dluhové cenné papíry, z toho:

    Nekotované 60 61

60 61

Cenné papíry držené do splatnosti

Dluhové cenné papíry, z toho:

    Kotované 0 0

0 0
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(mil. Kč)
Realizovatelné 

cenné papíry

Cenné papíry 
v kategorii 

úvěry 
a pohledávky

Cenné papíry 
držené 

do splatnosti Celkem

K 1. lednu 2013 2 253 61 0 2 314

Přírůstky 3 034 0 0 3 034

Úbytky  2 237 0 0  2 237

Zisk/ztráta ze změny reálné hodnoty  53 0 0  53

K 31. prosinci 2013 2 997 61 0 3 058

Přírůstky 1 012 0 0 1 012

Úbytky  1 970  1 0  1 971

Zisk/ztráta ze změny reálné hodnoty 72 0 0 72

K 31. prosinci 2014 2 111 60 0 2 171

Banka poskytla zástavy cenných papírů k přijatým úvěrům na financování SME klientů a municipalit. K 31. 12. 2014 činí 
hodnota poskytnutých zástav realizovatelných cenných papírů v reálných hodnotách 471 mil. Kč (2013: 464 mil. Kč).
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18 Nehmotná aktiva

(mil. Kč) Software
Nedokončené 

investice Ostatní Celkem

Pořizovací cena

K 1. lednu 2013 375 9 1 385

Přírůstky 33 13 0 46

Přeúčtování 12  12 0 0

Úbytky  6 0 0  6

K 31. prosinci 2013 414 10 1 425

Přírůstky 16 11 0 27

Přeúčtování 0 0 0 0

Úbytky 2 0 0 2

K 31. prosinci 2014 428 21 1 450

Oprávky

K 1. lednu 2013  274 0  1  275

Odpisy  41 0 0  41

Oprávky k úbytkům 6 0 0 6

K 31. prosinci 2013 - 309 0 - 1 -310

Odpisy 42 0 0 42

Oprávky k úbytkům 2 0 0 2

K 31. prosinci 2014 -349 0 -1 -350

Čistá účetní hodnota 

K 1. lednu 2013 101 9 0 110

K 31. prosinci 2013 105 10 0 115

K 31. prosinci 2014 79 21 0 100

Pořizovací cena zcela odepsaného nehmotného majetku, který je doposud používán, činila k 31. 12. 2014 127 mil. 
Kč (31. 12. 2013: 116 mil. Kč).
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19 Pozemky, budovy a zařízení

(mil. Kč)
Pozemky 
a budovy

Technické 
zhodnocení Zařízení Ostatní

Nedokončené 
investice Celkem

Pořizovací cena

K 1. lednu 2013 168 78 265 155 8 674

Přírůstky 10 42 35 35 1 123

Přeúčtování 0 5 0 3  8 0

Úbytky 0  6  30  34 0  70

K 31. prosinci 2013 178 119 270 159 1 727

Přírůstky 0 29 14 25 23 91

Přeúčtování 0 0 0 0 0 0

Úbytky 0 5 15 9 0 29

K 31. prosinci 2014 178 143 269 175 24 789

Oprávky 

K 1. lednu 2013  94  57  207  123 0  481

Odpisy  5  8  22  15 0  50

Přeúčtování 0 0 0 0 0 0

Oprávky k úbytkům 0 4 29 33 0 66

K 31. prosinci 2013 - 99 - 61 - 200 - 105 0 - 465

Odpisy 5 12 24 14 0 55

Přeúčtování 0 0 0 0 0 0

Oprávky k úbytkům 0 4 15 9 0 28

K 31. prosinci 2014 -104 -69 -209 -110 0 -492

Čistá účetní hodnota 

K 1. lednu 2013 74 21 58 32 8 193

K 31. prosinci 2013 79 58 70 54 1 262

K 31. prosinci 2014 74 74 60 65 24 297

Pořizovací cena zcela odepsaného hmotného majetku, který je doposud používán, činila k 31. 12. 2014 228 mil. Kč 
(31. 12. 2013: 197 mil. Kč). Částka kompenzací za zničení a ztracení aktiv činila 1 mil. Kč (2013: 1,7 mil. Kč).
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20 Odložená daňová pohledávka
Odložená daň z příjmů je v roce 2014 vypočtena ze všech přechodných rozdílů při použití závazkové metody  
s uplatněním daňové sazby ve výši 19 %, což je předpokládaná platná sazba při uplatnění (19 % pro výpočet v roku 
2013).

Pohyby na účtu odložené daně z příjmů jsou následující:

(mil. Kč) 2014 2013

K 1. lednu 47 13

Odložený daňový výnos/náklad vyplývající ze vzniku a zrušení přechodných rozdílů  
(poznámka 10) 18 23

Realizovatelné cenné papíry

    Přecenění na reálnou hodnotu (poznámka 28)  14 11

Změna přecenění rezervy na zaměst. požitky (poznámka 28) - 2 0

K 31. prosinci  49 47

Odložená daňová pohledávka a závazek zahrnuje následující položky:

(mil. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Opravná položka na úvěrová rizika 48 33

Realizovatelné cenné papíry  6 9

Odpisy dlouhodobého majetku  8  6

Rezervy 15 10

Ostatní přechodné rozdíly 0 1

49 47

Odložená daň (debet)/kredit zaúčtovaná do čistého zisku vzniká z následujících přechodných rozdílů:

(mil. Kč) 2013 2012

Opravná položka na úvěrová rizika 14 20

Odpisy dlouhodobého majetku  2 0

Rezervy 6 3

Ostatní přechodné rozdíly 0 0

Celkem (poznámka 10) 18 23

Vedení Banky se domnívá, že Banka bude plně realizovat své hrubé odložené daňové pohledávky na základě současné 
a očekávané budoucí úrovně zdanitelného zisku Banky a jejich kompenzace hrubými odloženými daňovými závazky. 
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21 Ostatní aktiva a náklady a příjmy příštích období
(mil. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Náklady a příjmy příštích období 30 22

Pohledávky za různými dlužníky po zohlednění opravných položek 31 25

Dohadné účty aktivní 8 4

Ostatní 234 10

303 61

Nárůst ostatních pohledávek v roce 2014 je způsoben vznikem krátkodobých pohledávek ze služeb externí agentu
ry pro přepravu hotovosti a dokumentů mezi centrálou a pobočkami Banky.

22 Závazky vůči bankám
Závazky vůči bankám klasifikuje Banka do kategorie finančních závazků „účtovaných v naběhlé hodnotě“.

(mil. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Rozděleno dle produktu a sídla banky

Běžné účty

     Domácí 547 68

     Zahraniční 116 66

Termínové vklady

     Domácí 1 238 892

     Zahraniční 2 608 593

Půjčky

     Domácí 0 0

     Zahraniční 2 388 2 739

Ostatní

     Domácí  11  0

     Zahraniční 155 130

7 063 4 488

Banka poskytla zajištění za své závazky formou zástavy cenných papírů (viz poznámka 17) a zástavy pohledávek 
(viz poznámka 13).

Závazky za bankami ve výši 3 934 mil. Kč (k 31. prosinci 2013: 1 021 mil. Kč) jsou součástí položky peněžních 
ekvivalentů (poznámka 31).
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23 Závazky vůči klientům
V letech 2013 a 2014 banka nevede závazky vůči klientům v reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů. 

Závazky vůči klientům klasifikuje Banka do kategorie finančních závazků „účtovaných v naběhlé hodnotě“.

Závazky vůči klientům v naběhlé hodnotě

(mil. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Rozděleno dle produktu

Běžné účty 19 386 21 808

Termínové vklady 13 720 18 880

Spořicí účty s výpovědní lhůtou 27 32

Spořicí účty 11 250 7 288

44 383 48 008

Rozděleno dle typu klienta

Obchodní společnosti 19 942 22 351

Jednotlivci – domácnosti 14 513 13 048

Jednotlivci – podnikatelé 2 101 3 031

Vládní instituce 4 056 4 538

Neziskové organizace 386 705

Pojišťovny a penzijní fondy 2 048 2 327

Ostatní finanční instituce 1 337 2 008

44 383 48 008

Banka neposkytla žádné zajištění za své závazky vůči klientům.
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24 Závazky z emitovaných dluhových cenných papírů
Závazky z emitovaných dluhových cenných papírů klasifikuje Banka do kategorie finančních závazků „účtovaných 
v naběhlé hodnotě“.

(mil. Kč) Datum emise Měna Datum splatnosti
31. prosince 

2014
31. prosince 

2013

Emitované hypoteční zástavní listy („HZL“)

Emise HZL 5,30/17 18. prosince 2007 Kč 18. prosince 2017 815 825

Emise HZL 5,70/14 27. října 2009 Kč 27. října 2014 0 504

Emise HZL 4,10/16 19. května 2010 Kč 19. května 2016 477 517

Emise HZL VAR1/15 24. března 2011 Kč 24. března 2015 249 255

Emise HZL VAR1/17 22. března 2012 Kč 22. března 2017 493 506

Emise HZL 3,20/16 11. října 2012 Kč 11. října 2016 1 003 1 020

Emise HZL 2,30/18 24. října 2013 Kč 24. října 2018 956 641

Emise HZL 2,00/20 26. června 2014 Kč 26. června 2020 971 0

Emise HZL 1,10/17 5. září 2014 Kč 5. září 2017 0 0

4 964 4 268

Směnky a depozitní certifikáty

Krátkodobé směnky a depozitní certifikáty 981 5 049

Dlouhodobé směnky a depozitní certifikáty 89 83

 1 070 5 132

Závazky z emitovaných dluhových cenných papírů 6 034 9 400

V roce 2014 emitovala Banka dvě emise hypotečních zástavních listů o celkovém nominálním objemu 3 000 mil. Kč 
a zvýšila emisi u dvou již emitovaných hypotečních zástavních listů o 500 mil. Kč. (V roce 2013 emitovala Banka 
jednu emisi hypotečních zástavních listů o celkovém nominálním objemu 800 mil. Kč) V roce 2014 splatila Banka 
jednu emisi hypotečních zástavních listů o nominálním objemu 504 mil. Kč (v roce 2013: 118 mil. Kč).

Emitované hypoteční zástavní listy jsou kryty pohledávkami Banky plynoucími z poskytnutých hypotečních úvěrů 
v souladu s českými zákonnými požadavky.
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25 Ostatní pasiva a výnosy a výdaje příštích období 
(mil. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Výnosy a výdaje příštích období 3 27

Závazky v průběhu vypořádání 55 49

Uspořádací účty 176 126

Závazky vůči různým věřitelům 187 117

Závazky vůči Fondu pojištění vkladů 16 17

Dohadné účty pasivní 37 38

DPH a ostatní daňové závazky 7 4

Ostatní 49 5

530 383

26 Rezervy

(mil. Kč)

Rezervy na finanční 
záruky a ostatní 

podmíněné závazky

Rezerva 
na zaměstnanecké 

požitky

Ostatní 
provozní 

rezervy
Rezervy

celkem

K 1. lednu 2013 8 21 6 35

Rozpuštění  2 0  3  5

Použití 0  3 0  3

Tvorba 3 8 1 12

K 31. prosinci 2013 9 26 4 39

Rozpuštění - 2  6 0 - 8

Použití 0 0 0 0

Tvorba 11 0 15 26

Rozdíl z přecenění 0 6 0  6

K 31. prosinci 2014 18 14 19 51

Ostatní provozní rezervy kryjí také možné ztráty vztahující se k právním sporům. Rezerva ve výši 0,3 mil. Kč  
k 31. prosinci 2014 (k 31. prosinci 2013: 0,3 mil. Kč) k soudním sporům není diskontována na svou čistou současnou 
hodnotu, neboť dobu jejího použití nelze odhadnout s dostatečnou přesností.



SBERBANK CZ  |  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014  |  PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY72

27 Podřízené závazky
Podřízené závazky klasifikuje Banka do kategorie finančních závazků „účtovaných v naběhlé hodnotě“.

Banka 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 byl k 31. prosinci 2014 úročen sazbou 6M EURIBOR ve výši 
0,179 % p.a. a marží 1,5 % p.a. (do pátého roku ode dne uzavření smlouvy marží 0,8 % p.a.), úrok je splatný pololetně. 
Tento dluh včetně časově rozlišeného úroku ve výši 278,3 mil. Kč (k 31. prosinci 2013: 275,5 mil. Kč) je podřízen všem 
ostatním závazkům Banky a ve výši 15 mil. Kč (k 31. prosinci 2013: 110 mil. Kč) tvoří součást dodatkového kapitálu  
v souladu s legislativou pro účely stanovení kapitálové přiměřenosti Banky (poznámka 33 (g)). 

Banka obdržela dne 15. prosince 2013 od Sberbank EU podřízený dluh ve výši 77,3 mil. EUR, splatný jednorázově dne 
19. prosince 2021, který byl transformován dne 18. dubna 2014 do vlastního kapitálu banky a to ve formě emise akcií 
a navýšení základního kapitálu (poznámka 28).

28 Vlastní kapitál
V roce 2014 došlo z rozhodnutí jediného akcionáře k navýšení základního kapitálu úpisem nových kmenových 
akcií dne 18. 4. 2014, ISIN CZ0008040201. 

Základní kapitál

(mil. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Kmenové akcie 2 806 2 005

Prioritní akcie 0 0

Upsaný, splacený a zapsaný v Obchodním rejstříku 2 806 2 005
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Emise akcií

ISIN Datum emise
Nominální 

hodnota akcie Počet akcií
Nominální 

hodnota

Kč mil. Kč

CZ0008040201 23. října 1998 5 000 30 000 150 

CZ0008040201 23. října 1998 5 000 100 000 500

CZ0008040201 7. srpna 2002 5 000 4 600 23

CZ0008040201 7. srpna 2002 5 000 15 400 77

CZ0008040201 23. listopadu 2005 5 000 3 165 16

CZ0008040201 23. listopadu 2005 5 000 10 555 53

CZ0008040201 31. července 2006 5 000 6 565 33

CZ0008040201 31. července 2006 5 000 21 895 109

CZ0008040201 20. prosince 2006 5 000 8 479 42

CZ0008040201 20. prosince 2006 5 000 28 281 142

CZ0008040201 16. května 2007 5 000 8 336 42

CZ0008040201 16. května 2007 5 000 27 804 139

CZ0008040201 21. prosince 2007 5 000 16 488 82

CZ0008040201 21. prosince 2007 5 000 54 992 275

CZ0008040201 30. července 2008 5 000 14 882 74

CZ0008040201 30. července 2008 5 000 49 634 248

CZ0008040201 18. dubna 2014 5 000 160 122 801

561 198 2 806

K 31. 12. 2014 je nominální hodnota kmenových cenných papírů 5 000 Kč. K 31. 12. 2013 byla nominální hodnota 
kmenových cenných papírů 5 000 Kč. 

Kumulované zisky vykázané v ostatním úplném hospodářském výsledku lze analyzovat následujícím způso
bem:

(mil. Kč) 2014 2013

K 1. lednu - 37 8

Čistá změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů 168 - 41

Čistý zisk z prodeje realizovatelných cenných papírů - 57 13

Změna reálné hodnoty vlivem zajišťovacího účetnictví - 40 0

Změna rezervy na zaměstnanecké benefity 11 - 2

Vliv změny odložené daně (poznámka 20) - 16 11

K 31. prosinci 29  37
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29 Podmíněné závazky a smluvní přísliby
Přísliby poskytnutí úvěru, záruky za úvěry třetím stranám, záruky z poskytnutých směnečných akceptů a akreditivy 
vystavují Banku úvěrovému riziku a ztrátě v případě nedodržení podmínek ze strany klienta. V průběhu běžné 
podnikatelské činnosti vznikají různé přísliby a potenciální závazky, které jsou provázeny prvky úvěrového rizika, 
úrokového rizika a rizika likvidity. 

Potenciální závazky lze členit takto:

31. prosince 2014 31. prosince 2013

(mil. Kč) Smluvní částka Smluvní částka

Dokumentární akreditivy 55 182

Poskytnuté záruky 2 733 1 487

Rezervy na poskytnuté záruky (poznámka 26) -9 - 6

Čistá hodnota poskytnutých záruk 2 724 1 481

Nečerpané úvěrové linky a jiné úvěrové přísliby 3 237 7 782

Rezervy na nečerpané úvěrové linky (poznámka 26) - 9 - 3

Čistá hodnota nečerpaných úvěrových linek a jiných úvěrových příslibů 3 228 7 779

Celkem v čisté výši 6 007 9 442

Nečerpané úvěrové linky jsou neodvolatelné.

30 Ostatní podmíněné závazky
(a) Soudní spory

Kromě soudních sporů, na které již byla vytvořena rezerva (poznámka 26), není proti Bance veden žádný další soudní 
spor, u kterého by se předpokládal významný dopad na její pozici.

(b) Zdanění

Česká daňová legislativa a její interpretace a metodika se stále vyvíjejí. V současném prostředí daňových předpisů 
proto existuje nejistota ve výkladu a v postupu příslušných finančních úřadů v řadě oblastí. V důsledku toho musí 
Banka při tvorbě plánu a účetních zásad sama interpretovat daňovou legislativu. Vliv této nejistoty nelze vyčíslit.

České daňové orgány mají právo provádět daňové kontroly zpětně za tři roky. Poslední daňová kontrola proběhla 
za rok 2007.
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(c) Aktiva ve správě a úschově

(mil. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Aktiva převzatá do úschovy 1 075 5 155

Aktiva převzatá do úschovy jsou vykázána v nominální hodnotě. 

(mil. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Aktiva převzatá do správy 7 915 7 643

Aktiva převzatá do správy jsou vykázána v reálné hodnotě.

Vedení Banky se domnívá, že k 31. prosinci 2014 a 2013 neexistovaly žádné závazky vyplývající z výkonu svěřeneckých 
povinností. 

 (d) Závazky z operativního leasingu (Banka jako nájemce)

Budoucí minimální leasingové platby z titulu operativních nájmů pozemků, budov a zařízení jsou následující:

(mil. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Do 3 měsíců 28 23

Do 1 roku 80 65

Nad 1 rok a do 5 let 205 153

Nad 5 let 13 11

326 252

(e) Pohledávky z operativního leasingu (Banka jako pronajímatel)

Budoucí minimální leasingové platby z titulu operativních pronájmů pozemků, budov a zařízení Banka v letech 2014 
a 2013 nemá.
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31 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
Zůstatky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů dle rozvahových položek:

(mil. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013 1. ledna 2013
Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 
(poznámka 11) 7 310 11 746 7 196

Pohledávky za bankami splatné do 3 měsíců 
(poznámka 12) 619 470 1 584

Závazky vůči bankám splatné do 3 měsíců 
(poznámka 22)  3 934  1 021   2 398

3 995 11 195 6 382

32 Informace o provozních segmentech
Banka v roku 2014 a 2013 vykazuje samostatné informace o následujících čtyřech povinně vykazovaných seg
mentech. Tyto provozní segmenty představují strategické obchodní útvary Banky, které nabízejí odlišné pro
dukty 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:	segment	řízení	aktiv	a	závazků,	dealing.

Výsledek ostatních činností Banky (náklady centrály, nezařazené náklady a eliminační a dorovnávací položky) 
je vykázán jako součást odsouhlasení rozdílů mezi částkami tak, jak jsou vykázány pro jednotlivě povinně vy
kazované segmenty a údaji v účetní závěrce. Metodika vykazování výsledků, aktiv a pasiv v jednotlivých seg
mentech je v souladu s metodikou vykazování výsledků, aktiv a pasiv celé banky. V roce 2014 došlo k přesunutí 
výsledků organizační jednotky Global Markets ze segmentu Treasury do segmentu Firemní bankovnictví.  
V roce 2013 došlo ke změně definice segmentů – ze segmentu Firemní bankovnictví byl vyčleněn segment SME 
(malé a střední podniky). Změna segmentace byla iniciována mateřskou společností v rámci celé skupiny  
Sberbank Europe. 

V roce 2014 a v roce 2013 žádný klient Banky (nebo skupina spřízněných osob) netvořil více než 10 % celkových 
výnosů Banky.

Účetní zásady povinně vykazovaných segmentů jsou stejné jako účetní zásady popsané v poznámce 2. 

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

Informace o provozních segmentech za rok 2014

(mil. Kč)
Retailové

bankovnictví
Firemní 

bankovnictví SME Treasury Celkem

Čisté úrokové výnosy 474 462 520 218 1 674

Neúrokové výnosy 152 51 194 85 482

Celkové výnosy segmentu 626 513 714 303 2 156

Náklady segmentu  431  87  143  5  666

Jiné významné nepeněžní položky

   Tvorba opravné položky k úvěrům  193  12  546 0  751

Rozpuštění opravné položky k 
úvěrům 127 11    273 12 423

   Odepsané pohledávky 1 0  1 0 0

   Rezervy a ostatní provozní náklady  74 - 74

Zisk před zdaněním segmentu 130 425 297 236 1 088

Aktiva 20 131 14 392 21 628 10 709 66 860

Závazky 22 792 13 262 10 948 11 793 58 795

Kapitálové výdaje 46 7 4 0 57

Odpisy 32 5 4 55 96

Informace o provozních segmentech za rok 2013 v členění roku 2014

(mil. Kč)
Retailové

bankovnictví
Firemní 

bankovnictví SME Treasury Celkem

Čisté úrokové výnosy 448 504 487 0 1 439

Neúrokové výnosy 132 45 190  31 336

Celkové výnosy segmentu 580 549 677  31 1 775

Náklady segmentu  401  70  96 10  557

Jiné významné nepeněžní položky

   Tvorba opravné položky k úvěrům  271  443  356 0  1 070

Rozpuštění opravné položky k 
úvěrům 177 277    212 0 666

   Odepsané pohledávky 0 0 4 0 4

Zisk před zdaněním segmentu 85 313 441  21 818

Aktiva 18 456 17 717 17 084 17 215 70 472

Závazky 21 443 19 012 12 779 11 743 64 977

Kapitálové výdaje 82 1 4 2 89

Odpisy 24 1 3 4 32
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Odsouhlasení zisku před zdaněním, aktiv a závazků povinně vykazovaných segmentů

(mil. Kč) 2014 2013

Zisk před zdaněním

Zisk před zdaněním povinně vykazovaných segmentů 1 088 818

Nealokované náklady - 607 - 532

Zisk před zdaněním 481 286

Aktiva

Aktiva povinně vykazovaných segmentů 66 860 70 472

Nealokovaná aktiva 0 0

Aktiva celkem 66 860 70 472

Závazky

Závazky povinně vykazovaných segmentů 58 795 64 977

Nealokované závazky 0 0

Závazky celkem 58 795 64 977

Celkové výnosy Banky jsou generovány výlučně povinně vykazovanými segmenty. 

Převážnou většinu výnosů generuje Banka od klientů s domicilem v České republice.

Veškeré pozemky, budovy a zařízení a nehmotná aktiva Banky jsou umístěny v České republice.
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33 Finanční rizika
(a) Strategie pro používání finančních nástrojů 

Činnosti Banky svou povahou zahrnují především užívání finančních nástrojů. Banka přijímá depozita od klientů 
za fixní i pohyblivou úrokovou sazbu na různě dlouhou dobu a jejím cílem je získat dostatečný úrokový výnos 
pomocí investování do vysoce kvalitních aktiv. Banka dosahuje ziskové marže tím, že sdružuje krátkodobé 
prostředky, které investuje na delší období za vyšší úrokovou sazbu při zachování dostatečné likvidity na splnění 
závazků, které jsou splatné.

Banka se snaží dosahovat vyšších než průměrných úrokových marží (po opravných položkách) poskytováním 
úvěrů subjektům z řad komerční a retailové klientely se širokou škálou úvěrové bonity. Tyto angažovanosti za
hrnují nejenom úvěry vykázané v rozvaze, ale také záruky a jiné přísliby jako například akreditivy a ostatní ob
dobné podmíněné závazky.

Banka rovněž v omezené míře obchoduje s finančními nástroji, kde uzavírá pozice v burzovních i mimoburzovních 
instrumentech, s cílem využít krátkodobých cenových pohybů na trzích dluhových cenných papírů, měn a úro
kových sazeb. Představenstvo stanovuje limity obchodování omezující výši angažovanosti pro relevantní tržní 
pozice.

(b) Úvěrové riziko

Banka definuje úvěrové riziko jako riziko ztráty vyplývající ze selhání smluvní protistrany tím, že nedostojí svým 
závazkům podle podmínek smlouvy. 

Řízení úvěrového rizika probíhá v úzké spolupráci s mateřskou společností a odráží tak strategii a rizikový apetit 
akcionářů. 

Při řízení úvěrového rizika je uplatňována konzervativní strategie. V rámci celkových obchodních vztahů  
s konkrétním klientem musí každá transakce, u které Banka vědomě vstupuje do rizika, nést příspěvkovou marži 
odpovídající tomuto podstupovanému riziku. 

Banka řídí úvěrové riziko pravidelným měřením rizikové pozice, sledováním limitů a přijímáním náležitých opat
ření vedoucích ke snížení podstupovaného úvěrového rizika. Proces probíhá na úrovni jednotlivého klienta i na 
úrovni úvěrového portfolia. Klíčovým faktorem při rozhodování o vstupu do nové úvěrové expozice je analýza 
peněžních toků klienta a jeho celkové finanční situace, zkušenosti ze vztahu s klientem a kvalita přijatého za
jištění. Rozhodovací proces probíhá nezávisle na obchodních odděleních Banky. 

Pro výpočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku investičního portfolia Banka používá standardizovaný 
přístup.

Následující tabulka shrnuje maximální expozici Banky v úvěrovém riziku bez zohlednění technik snižování úvěrové
ho rizika. Tabulka obsahuje aktiva Banky v zůstatkových hodnotách (po zohlednění opravných položek).
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Maximální úvěrová expozice před zohledněním technik snižování úvěrového rizika
(mil. Kč) K 31. prosinci 2014 K 31. prosinci 2013

Rozvahové expozice v úvěrovém riziku

  Pohledávky za bankami 2 068 3 462

  Úvěry a půjčky klientům: 

     – Úvěry Firemního bankovnictví

Investiční úvěry 26 493 25 685

Provozní úvěry 2 442 2 411

Hypoteční úvěry 132 102

     – Úvěry Retailového bankovnictví 

Investiční úvěry 8 386 8 861

Provozní úvěry 2 095 2 190

Hypoteční úvěry 12 403 11 093

Spotřebitelské úvěry 2 196 1 079

  Derivátové finanční nástroje 383 269

  Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů 
  nebo výnosů

Dluhové cenné papíry 32 31

  Investiční cenné papíry

Dluhové cenné papíry 2 171 3 058

  Ostatní expozice 303 61

Podrozvahové expozice v úvěrovém riziku (nominální hodnota)

  Poskytnuté záruky 2 733 1 487

  Poskytnuté přísliby a ostatní podmíněné závazky 3 292 7 964

65 129 67 753

Firemní bankovnictví zahrnuje úvěry poskytnuté klientům s celkovou expozicí nad 1 mil. EUR nebo s ročním obratem 
50 mil. EUR a více. Segmenty Firemní bankovnictví/Retailové bankovnictví jsou stanoveny podle standardizovaného 
přístupu pro výpočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku investičního portfolia na rozdíl od poznámky 32, kde 
segmenty vycházejí z organizační struktury Banky. 
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Finanční efekt přijatého zajištění a záruk
(mil. Kč) K 31. prosinci 2014 K 31. prosinci 2013

Rozvahové expozice v úvěrovém riziku

  Pohledávky za bankami 0 0

  Úvěry a půjčky klientům: 

     – Úvěry Firemního bankovnictví

Investiční úvěry 13 437 16 471

Provozní úvěry 660 734

Hypoteční úvěry 103 47

     – Úvěry Retailového bankovnictví 

Investiční úvěry 5 892 6 027

Provozní úvěry 830 905

Hypoteční úvěry 10 529 9 830

Spotřebitelské úvěry 987 742

32 438 34 756
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Maximální úvěrová expozice po zohlednění technik snižování úvěrového rizika
(mil. Kč) K 31. prosinci 2014 K 31. prosinci 2013

Rozvahové expozice v úvěrovém riziku

  Pohledávky za bankami 2 068 3 462

  Úvěry a půjčky klientům: 

     – Úvěry Firemního bankovnictví

Investiční úvěry 13 056 9 214

Provozní úvěry 1 782 1 677

Hypoteční úvěry 29 55

     – Úvěry Retailového bankovnictví 

Investiční úvěry 2 494 2 834

Provozní úvěry 1 265 1 285

Hypoteční úvěry 1 874 1 263

Spotřebitelské úvěry 1 209 337

  Derivátové finanční nástroje 383 269

  Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů   
  nebo výnosů

Dluhové cenné papíry 32 31

  Investiční cenné papíry

Dluhové cenné papíry 2 171 3 058

  Ostatní expozice 303 61

Podrozvahové expozice v úvěrovém riziku (nominální hodnota)

  Poskytnuté záruky 2 733 1 487

  Poskytnuté přísliby a ostatní podmíněné závazky 3 292 7 964

32 691 32 997

Přijaté zajištění a záruky se vztahují pouze k rozvahové expozici.
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Přijaté zajištění a záruky
Přijaté zajištění a záruky lze podle druhu zajištění analyzovat následujícím způsobem:

(mil. Kč)
Finanční efekt přijatého 

zajištění a záruk

K 31. prosinci 2014

Bankovní a obdobné záruky 2 666

Zástavní právo k nemovitostem 26 373

Finanční zajištění 731

Ostatní 2 668

Celkem 32 438

K 31. prosinci 2013

Bankovní a obdobné záruky 3 302

Zástavní právo k nemovitostem 27 556

Finanční zajištění 704

Ostatní 3 194

Celkem 34 756

Účetní politiky pro přijaté zajištění a záruky jsou uvedeny v poznámce 2 (z).

V roce 2014 přijala Banka od Sberbank Europe AG zajištění na rozdíl mezi tržním odhadem ceny nemovitostí  
a Bankou uznatelnou hodnotou zajištění v celkové výši 53,3 mil. Kč, které je součástí řádku Finanční zajištění.  
V souvislosti s přijatým zajištěním Banka rozpustila opravné položky v celkové výši 44,1 mil. Kč, což odpovídá sou
časné diskontované hodnotě rozdílu mezi odhadem tržní ceny dotčených nemovitostí a bankou uznatelnou 
hodnotou pro výpočet opravných položek. Poplatky za přijatou garanci bude Banka vykazovat v hospodářském 
výsledku po dobu trvání záruky.

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

31. prosince 2014 31. prosince 2013

(mil. Kč)

Úvěry 
a půjčky 

klientům
Pohledávky 
za bankami

Úvěry 
a půjčky 

klientům
Pohledávky 
za bankami

Do splatnosti, individuálně neznehodnocené 52 099 2 068 48 723 3 462

Po splatnosti, ale individuálně 
neznehodnocené 191 0 78 0

Individuálně znehodnocené 3 310 0 4 207 0

Úvěry a půjčky - brutto 55 600 2 068 53 008 3 462
Opravná položka na úvěrová rizika 
(poznámka 14)  1 453 0  1 587 0

Čisté úvěry a půjčky 54 147 2 068 51 421 3 462
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Z celkové výše individuálně neznehodnocených úvěrů a půjček klientům do splatnosti tvoří 28 194 mil. Kč  
(k 31. prosinci 2013: 26 681 mil. Kč) úvěry Firemního bankovnictví a 23 905 mil. Kč (k 31. prosinci 2013: 22 042 mil. Kč) 
patří mezi úvěry a půjčky Retailového bankovnictví. 

Celková opravná položka na úvěrová rizika ve výši 1 453 mil. Kč (k 31. prosinci 2013: 1 587 mil. Kč) zahrnuje 1 213 mil. Kč 
(k 31. prosinci 2013: 1 413 mil. Kč) individuální opravné položky a 240 mil. Kč (k 31. prosinci 2013: 174 mil. Kč) portfoliové 
opravné položky.

Interní rating úvěrů a půjček a kategorizace ČNB
Banka používá interní ratingové modely pro účely řízení a sledování kvality úvěrového portfolia.

Každému dlužníkovi je v závislosti na jeho úvěrové kvalitě přiřazen ratingový stupeň, který představuje stanovenou 
pravděpodobnost selhání klienta během jednoho roku (Probability of default, PD). Banka v závislosti na segmentu 
a použitém ratingovém modelu používá dvě ratingové stupnice. Jedna stupnice je určena pro hodnocení firemních 
klientů a nových klientů v roce 2014, druhá pro historické ratingové modely.

Stávající stupnice pro sestává z 26 ratingových stupňů, přičemž poslední stupeň je vyhrazen pro klienty v selhání. 
Historická stupnice pro ostatní segmenty sestává z 25 ratingových stupňů rozdělených do pěti ratingových tříd po 
pěti stupních (1a – 5e). Ve třídách 1 – 4 se nacházejí pohledávky bez selhání, zatímco třída 5 představuje pohledávky 
se selháním. 

Interní rating je periodicky aktualizován. Validace a změny parametrů ratingové systému se provádí ve spolupráci  
s mateřskou společností.

Úvěry a půjčky neznehodnocené individuální opravnou položkou (pohledávky bez selhání) jsou v souladu s katego
rizačními pravidly ČNB blíže členěny do následujících podkategorií (ratingové stupně 1 – 25, resp. 1a – 4e):

•	 standardní,	pokud	jsou	splátky	jistiny	a	příslušenství	řádně	hrazeny	a	nejsou	po	splatnosti	déle	než	30	dní,	

•	 sledované,	pokud	je	pravděpodobné	úplné	splacení	pohledávky	a	žádná	splátka	není	po	splatnosti	déle	než	90	
dní.

Úvěry a půjčky znehodnocené individuální opravnou položkou (pohledávky v selhání) jsou v souladu s katego
rizačními pravidly ČNB blíže členěny do následujících podkategorií (ratingové stupně 26 a 5a – 5e):

•	 nestandardní,	pokud	je	jejich	úplné	splacení	nejisté	nebo	jsou	po	splatnosti	po	dobu	91	až	180	dní,

•	 pochybné,	pokud	je	jejich	úplné	splacení	vysoce	nepravděpodobné	nebo	jsou	po	splatnosti	po	dobu	181	až	360	
dní,

•	 ztrátové,	pokud	je	jejich	úplné	splacení	nemožné	nebo	jsou	po	splatnosti	déle	než	360	dní	nebo	byl	na	majetek	
dlužníka prohlášen konkurz.
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Stávající stupnice:

Ratingový 
stupeň Riziko Min PD Průměrné PD Max PD

1 Nízké 0,00% 0,01% 0,02%

2 Nízké 0,02% 0,02% 0,03%

3 Nízké 0,03% 0,05% 0,07%

4 Nízké 0,07% 0,09% 0,14%

5 Nízké 0,14% 0,19% 0,27%

6 Nízké 0,27% 0,32% 0,38%

7 Nízké 0,38% 0,43% 0,49%

8 Nízké 0,49% 0,55% 0,63%

9 Nízké 0,63% 0,71% 0,81%

10 Nízké 0,81% 0,92% 1,04%

11 Nízké 1,04% 1,18% 1,34%

12 Mírné 1,34% 1,52% 1,73%

13 Mírné 1,73% 1,95% 2,22%

14 Mírné 2,22% 2,51% 2,86%

15 Mírné 2,86% 3,23% 3,67%

16 Mírné 3,67% 4,15% 4,72%

17 Vysoké 4,72% 5,34% 6,08%

18 Vysoké 6,08% 6,87% 7,82%

19 Vysoké 7,82% 8,83% 10,05%

20 Vysoké 10,05% 11,36% 12,93%

21 Vysoké 12,93% 14,62% 16,64%

22 Vysoké 16,64% 18,80% 21,40%

23 Vysoké 21,40% 24,18% 27,52%

24 Vysoké 27,52% 31,11% 35,40%

25 Vysoké 35,40% 40,01%   100,00%

26 Selhání 100,00% 100,00%   100,00%

Stávající stupnice je platná pro firemní klientelu a od roku 2014 i pro novou retailovou klientelu.



SBERBANK CZ  |  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014  |  PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY86

Historická stupnice:

Ratingový 
stupeň Slovní popis

PD
(na 1 rok)

Rating 
Moody’s Rating S&P

Rating 
Fitch

1a Nejlepší bonita 0,01%
Aaa, Aa1, 

Aa2 AAA, AA+
AAA, AA+, 

AA

1b Nejlepší bonita 0,02% Aa3 AA AA

1c Nejlepší bonita 0,03% A1 AA A+

1d Nejlepší bonita 0,04% A2 A+ A

1e Nejlepší bonita 0,05% A3 A A

2a Vynikající bonita 0,07% A3 A A

2b Vynikající bonita 0,11% Baa1 BBB+ BBB+

2c Velmi dobrá bonita 0,16% Baa2 BBB BBB+

2d Velmi dobrá bonita 0,24% Baa2 BBB BBB

2e Velmi dobrá bonita 0,35% Baa2 BBB BBB

3a Dobrá bonita 0,53% Baa3 BBB BBB

3b Dobrá bonita 0,80% Ba1 BB+ BB+

3c Dobrá až střední bonita 1,20% Ba2 BB BB+

3d Střední bonita 1,79% Ba3 BB BB

3e Akceptovatelná bonita 2,69% Ba3 B+ BB

4a Slabá bonita 4,04% B1 B+ B+

4b Slabá bonita 6,05% B2 B B

4c Velmi slabá bonita (Watch List) 9,08% B3 B B

4d Velmi slabá bonita (Watch List) 13,62% B3 B B

4e Velmi slabá bonita (Watch List) 20,44% Caa, Ca, C CCC, CC, C CCC, CC, C

5a >90 dnů po splatnosti
Stav 

selhání Default Default Default

5b Vytvořena opr. pol. z důvodu fin.situace
Stav 

selhání Default Default Default

5c Restrukturalizace úvěru
Stav 

selhání Default Default Default

5d Insolvence
Stav 

selhání Default Default Default

5e Odepsaná úvěrová pohledávka
Stav 

selhání Default Default Default

Historická stupnice byla používaná pro hodnocení klientů jiných segmentů než klientů firemních s konsolidovaným 
obratem nad 30 mil. EUR do konce roku 2013.
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Úvěry a půjčky do splatnosti, individuálně neznehodnocené

Do uvedené kategorie spadají řádně splácené pohledávky neznehodnocené individuální opravnou položkou.

Úvěry a půjčky do splatnosti, individuálně neznehodnocené - klienti hodnoceni podle stávající stupnice:

(mil. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Nízké riziko 19 180 8 000

Mírné riziko 14 637 2 166

Vysoké riziko 5 450 1 865

Selhání 0 0

Úvěry a půjčky do splatnosti, individuálně neznehodnocené – brutto 39 267 12 031

Portfoliová opravná položka na úvěrová rizika - 196 - 73

Čisté úvěry a půjčky do splatnosti, individuálně neznehodnocené – 
netto 39 071 11 958

Úvěry a půjčky do splatnosti, individuálně neznehodnocené – klienti hodnoceni podle historické stupnice:

(mil. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Ratingová třída 1 0 34

Ratingová třída 2 1 350 5 142

Ratingová třída 3 8 243 24 101

Ratingová třída 4 3 239 7 416

Ratingová třída 5 0 0

Úvěry a půjčky do splatnosti, individuálně neznehodnocené - brutto 12 832 36 693

Portfoliová opravná položka na úvěrová rizika - 25 - 100

Čisté úvěry a půjčky do splatnosti, individuálně neznehodnocené – 
netto 12 807 36 593
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Úvěry a půjčky po splatnosti, individuálně neznehodnocené 
Do této kategorie spadají úvěry a půjčky ve stavu 1 až 90 dní po splatnosti, u kterých dosud nebylo provedeno zne
hodnocení individuální opravnou položkou. 

Úvěry a půjčky po splatnosti, individuálně neznehodnocené - klienti hodnoceni podle stávající stupnice:

(mil. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Nízké riziko 33 1

Mírné riziko 17 0

Vysoké riziko 120 8

Selhání 0 0

Úvěry a půjčky po splatnosti, individuálně neznehodnocené – brutto 170 9

Portfoliová opravná položka na úvěrová rizika (poznámka 14) - 19 0

Čisté úvěry a půjčky po splatnosti, individuálně neznehodnocené – 
netto 151 9

Úvěry a půjčky po splatnosti, individuálně neznehodnocené – klienti hodnoceni podle historické stupnice:

(mil. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Ratingová třída 1 0 0

Ratingová třída 2 0 0

Ratingová třída 3 3 40

Ratingová třída 4 18 29

Ratingová třída 5 0 0

Úvěry a půjčky po splatnosti, individuálně neznehodnocené – brutto 21 69

Portfoliová opravná položka na úvěrová rizika (poznámka 14) 0 - 2

Čisté úvěry a půjčky po splatnosti, individuálně neznehodnocené – 
netto 21 67
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Následující tabulka shrnuje jejich hrubou účetní hodnotu (v členění podle bankovních segmentů) a reálnou hodnotu 
k nim přijatého zajištění.

K 31. prosinci 2014       Celkem

(mil. Kč)
Retailové

bankovnictví
Firemní

bankovnictví

Úvěry 
a půjčky 

klientům
Úvěry a půjčky po splatnosti, ale individuálně 
neznehodnocené 61 130 191

Finanční efekt přijatého zajištění 43 30 73

K 31. prosinci 2013       Celkem

(mil. Kč)
Retailové

bankovnictví
Firemní

bankovnictví

Úvěry 
a půjčky 

klientům
Úvěry a půjčky po splatnosti, ale individuálně 
neznehodnocené 45 33 78

Finanční efekt přijatého zajištění 29 32 61

Následující tabulka shrnuje časovou strukturu pohledávek po splatnosti:

Úvěry a půjčky po splatnosti, individuálně neznehodnocené

(mil. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

 1  30 dní po splatnosti 73 37

30  60 dní po splatnosti 97 9

60  90 dní po splatnosti 21 32

Celkem hrubá hodnota 191 78

Z celkového zůstatku individuálně neznehodnocených úvěrů a půjček po splatnosti bylo k 31. prosinci 2014 celkem 
38 % po splatnosti do jednoho měsíce (2013: 48 %).

Úvěry a půjčky individuálně znehodnocené 
Posouzení individuálního snížení hodnoty úvěrů a půjček provádí Banka pro úvěry a půjčky přesahující hranici 
významnosti. Úvěry a půjčky znehodnocené individuální opravnou položkou odpovídají podkategoriím nestan
dardních, pochybných a ztrátových pohledávek podle kategorizačních pravidel ČNB a zahrnují tak také pohle
dávky, které jsou po splatnosti déle než 90 dnů. Zbylé pohledávky z finančních činností jsou zahrnuty do kolek
tivního posouzení snížení hodnoty v podobě výpočtu portfoliové opravné položky.
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Úvěry a půjčky po splatnosti, individuálně znehodnocené

(mil. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Ratingová třída 5 3 310 4 207

Úvěry a půjčky do splatnosti, individuálně znehodnocené – brutto 3 310 4 207

Individuální opravná položka na úvěrová rizika  1 213  1 413

Čisté úvěry a půjčky do splatnosti, individuálně znehodnocené – netto 2 097 2 794

Následující tabulka shrnuje hrubou účetní hodnotu úvěrů a půjček klientům podle bankovních segmentů, ke kterým 
byla vytvořena individuální opravná položka, a reálnou hodnotu zajištění přijatého k těmto úvěrům a půjčkám.

K 31. prosinci 2014       Celkem

(mil. Kč)
Retailové

bankovnictví
Firemní

bankovnictví

Úvěry 
a půjčky 

klientům

Úvěry a půjčky individuálně znehodnocené 1 799 1 511 3 310

Finanční efekt přijatého zajištění 1 081 717 1 798

K 31. prosinci 2013       Celkem

(mil. Kč)
Retailové

bankovnictví
Firemní

bankovnictví

Úvěry 
a půjčky 

klientům

Úvěry a půjčky individuálně znehodnocené 1 708 2 499 4 207

Finanční efekt přijatého zajištění 1 076 1 299 2 375

Restrukturalizované úvěry a půjčky
K restrukturalizaci úvěrů a půjček banka přistupuje v případech, kdy na základě posouzení aktuální právní a finanční 
situace klienta banka vyhodnotila, že by jí pravděpodobně vznikla ztráta, pokud by k restrukturalizaci nepřistoupila. 
Restrukturalizace spočívá zejména v přepracování plánu splátek, úpravě úrokové míry, prominutí úroků z prodlení či 
odkladu splátek jistiny nebo příslušenství, nebo převedení kontokorentního účtu na splátkový úvěr. 

Úvěry a půjčky, které jsou předmětem restrukturalizace, jsou dále vedeny v Bance následovnými způsoby:

 restrukturalizovaný úvěr je i nadále veden pod původním číslem úvěru a účtování opravných položek k němu zů
stává zachováno.

 restrukturalizovaný úvěr je převeden na úvěr s novým číslem. Opravné položky jsou převedeny z původního úvěru 
na úvěr nový.

 převedení kontokorentního účtu na splátkový úvěr, který má nové číslo a opravné položky jsou převedeny z kon
tokorentního účtu na nový splátkový úvěr.

Opravné položky u restrukturalizovaných úvěrů a půjček jsou počítány stejnou metodologií jako u ostatních úvěrů  
a půjček. 
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V roce 2014 byly restrukturalizovány úvěry a půjčky v celkovém objemu 754 mil. Kč (2013: 468 mil. Kč). Z celkové výše 
restrukturalizovaných úvěrů a půjček tvoří 448 mil. Kč úvěry Firemního bankovnictví a 306 mil. Kč úvěry Retailového 
bankovnictví (2013: Firemní bankovnictví 320 mil. Kč, Retailové bankovnictví 147 mil. Kč).

Jednalo se zejména o prolongace překlenovacích úvěrů do nemovitostí, které měly splatnost v roce 2014, prolongace 
úvěrů na základě požadavků klientů v odvětvích podnikání, které byly zasaženy zhoršenými ekonomickými podmín
kami. Restrukturalizace je spojena s dočasným zhoršením stupně klasifikace klienta. Po úspěšném dokončení re
strukturalizace a při řádném splácení jsou klienti v souladu s pravidly ČNB reklasifikováni zpět do bonitnější kategorie. 
Při řádném splácení a dodržování podmínek dohodnutých při restrukturalizaci může být klient reklasifikován zpět do 
bonitnější kategorie každých šest měsíců maximálně o dva stupně.

Banka vede seznam všech úvěrů, u kterých byla přijata restrukturalizační opatření a tyto případy sleduje a vyhodno
cuje s čtvrtletní frekvencí. Restrukturalizované úvěry a pohledávky jsou hodnoceny ratingem 5c podle historické 
stupnice anebo 26 podle stávající stupnice.

Restrukturalizované úvěry a půjčky analyzované z hlediska míry znehodnocení: 
 

31. prosince 2014 31. prosince 2014

(mil. Kč)

Úvěry a 
půjčky 

klientům - 
restruktura-

lizace
Přijaté 

zajištění

Úvěry a 
půjčky 

klientům - 
celkem

Přijaté 
zajištění

Neznehodnocené 151 102 52 290 30 641

Znehodnocené 603 307 3 310 1 797

Úvěry a půjčky - brutto 754 409 55 600 32 438

Opravná položka na úvěrová rizika (pozn. 14)  263 0  1 453 0

Čisté úvěry a půjčky 491 409 54 147 32 438

31. prosince 2013 31. prosince 2013

(mil. Kč)

Úvěry a 
půjčky 

klientům - 
restruktura-

lizace
Přijaté 

zajištění

Úvěry a 
půjčky 

klientům - 
celkem

Přijaté 
zajištění

Neznehodnocené 323 107 48 801 32 381

Znehodnocené 145 68 4 207 2 375

Úvěry a půjčky – brutto 468 175 53 008 34 756

Opravná položka na úvěrová rizika (pozn. 14)  8 0  1 587 0

Čisté úvěry a půjčky 460 175 51 421 34 756
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Změnu úvěrů a půjček brutto v restrukturalizaci lze analyzovat následujícím způsobem.

(mil. Kč)
Retailové

bankovnictví
Firemní

bankovnictví  Celkem

K 1. lednu 2014 147 320 468

Přírůstky pohledávek v restrukturalizaci 159 178 337

Uzdravené pohledávky 0 51  51

Odepsané pohledávky 0 0 0

Výnos z dříve odepsaných úvěrů 0 0 0

K 31. prosinci 2014 306 448 754

Pohledávky za bankami
Banka má v portfoliu pouze řádně splácené pohledávky za bankami neznehodnocené individuální ani portfoliovou 
opravnou položkou.

U pohledávek za bankami je interní ratingový stupeň odvozen od externího ratingu stanoveného ze strany 
uznávaných ratingových agentur.

Pohledávky za bankami, individuálně neznehodnocené

(mil. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Ratingová třída 1 228 66

Ratingová třída 2 111 2 900

Ratingová třída 3 1 642 496

Ratingová třída 4 87 0

Celkem 2 068 3 462

Dluhové cenné papíry
Následující tabulka uvádí analýzu dluhových cenných papírů k 31. prosinci 2014 a k 31. prosinci 2013 podle externích 
ratingů stanovených ratingovou agenturou Moody’s.

K 31. prosinci 2014 
(mil. Kč)

Finanční aktiva oceňovaná 
reálnou hodnotou proti 

účtům nákladů nebo výnosů Investiční cenné papíry Celkem

Aaa až A3 32 2 171 2 203

Baa1 až Baa3 0 0 0

Bez externího ratingu 0 0 0

Celkem 32 2 171 2 203
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K 31. prosinci 2013 
(mil. Kč)

Finanční aktiva oceňovaná 
reálnou hodnotou proti 

účtům nákladů nebo výnosů Investiční cenné papíry Celkem

Aaa až A3 31 3 058 3 089

Baa1 až Baa3 0 0 0

Bez externího ratingu 0 0 0

Celkem 31 3 058 3 089

Koncentrace rizik finančních aktiv s expozicí vůči úvěrovému riziku
Jedním z klíčových principů při řízení úvěrového rizika je diverzifikace. Banka je plně v souladu s regulatorními limity 
pro expozici vůči jedné ekonomicky spjaté skupině osob. Banka navíc stanovuje a monitoruje limity výše akceptované
ho rizika ve vztahu k zeměpisným segmentům a průmyslovým odvětvím.

Zeměpisné segmenty

K 31. prosinci 2014

Tuzemsko
Evropská 

unie
Ostatní 
Evropa Ostatní Celkem(mil. Kč)

Aktiva

Pohledávky za bankami 152 358 1 486 72 2 068

Úvěry a půjčky klientům 46 980 6 824 304 39 54 147

     z toho úvěry v restrukturalizaci 486 5 0 0 491

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

Investiční cenné papíry – dluhové 2 171 0 0 0 2 171

Ostatní finanční aktiva 369 317 0 0 686

Finanční aktiva celkem 49 704 7 499 1 790 111 59 104

K 31. prosinci 2013

Tuzemsko
Evropská 

unie
Ostatní 
Evropa Ostatní Celkem(mil. Kč)

Aktiva

Pohledávky za bankami 7 1 833 1 616 6 3 462

Úvěry a půjčky klientům 46 213 4 744 434 30 51 421

     z toho úvěry v restrukturalizaci 456 4 0 0 460

Finanční aktiva oceňovaná reálnou 
hodnotou proti účtům nákladů nebo 
výnosů 31 0 0 0 31

Investiční cenné papíry – dluhové 3 058 0 0 0 3 058

Ostatní finanční aktiva 114 215 1 0 330

Finanční aktiva celkem 49 423 6 792 2 051 36 58 302
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Průmyslová odvětví

K 31. prosinci 2014 Nemo-
vitosti

Obchod 
a služby Výroba

Domác-
nosti

Fin. 
služby

Veřejný 
sektor Ostatní Celkem(mil. Kč)

Aktiva

Pohledávky za bankami 0 0 0 0 2 068 0 0 2 068

Úvěry a půjčky klientům 12 017 11 787 14 152 14 667 453 968 103 54 147

z toho úvěry v restruktura
lizaci 244 75 35 134 0 0 3 491

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

Investiční cenné papíry 0 60 0 0 0 2 111 0 2 171

Ostatní finanční aktiva 17 22 10 0 637 0 0 686

Finanční aktiva celkem 12 034 11 869 14 162 14 667 3 158 3 111 103 59 104

K 31. prosinci 2013 Nemo-
vitosti

Obchod 
a služby Výroba

Domác-
nosti

Fin. 
služby

Veřejný 
sektor Ostatní Celkem(mil. Kč)

Aktiva

Pohledávky za bankami 0 0 0 0 3 462 0 0 3 462

Úvěry a půjčky klientům 15 487 11 316 10 860 12 303 390 945 120 51 421

z toho úvěry v restruktura
lizaci 114 145 142 55 0 0 4 460

Finanční aktiva oceňovaná 
reálnou hodnotou proti účtům 
nákladů nebo výnosů 0 1 0 0 0 30 0 31

Investiční cenné papíry 0 61 0 0 0 2 997 0 3 058

Ostatní finanční aktiva 16 14 1 0 299 0 0 330

Finanční aktiva celkem 15 503 11 392 10 861 12 303 4 151 3 972 120 58 302
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Deriváty
Banka dodržuje přísné limity úvěrového rizika z titulu derivátů, a to objemové i termínové. Míra úvěrového rizika je 
přitom vyjádřena úvěrovým ekvivalentem, který představuje pouze malou část nominální hodnoty kontraktu. Toto 
úvěrové riziko je řízeno v rámci celkových úvěrových limitů jednotlivých klientů společně s případnými expozicemi 
vzniklými z tržních pohybů. Ke krytí úvěrového rizika vyplývajícího z těchto nástrojů se používají zajišťovací instru
menty jako u úvěrových obchodů.

Riziko ze vzájemného započtení vzniká v situaci, kdy je učiněna platba v hotovosti, dluhových cenných papírech 
nebo majetkových cenných papírech v očekávání odpovídající výše hotovosti, dluhových cenných papírů nebo 
majetkových cenných papírů. Denní limity pro vzájemné započtení jsou stanoveny pro každou bankovní protistranu 
tak, aby kryly celkové riziko vzájemného započtení plynoucí z tržních transakcí Banky v kterýkoli den.

Finanční nástroje, které jsou předmětem vymahatelné rámcové smlouvy o zápočtu nebo obdobné 
dohody
Následující tabulka uvádí analýzu možného dopadu rámcových smluv o zápočtu finančních instrumentů na finanční 
pozici banky.

K 31. prosinci 2014
Hrubé částky, které jsou předmětem 

vymahatelné rámcové smlouvy

(mil. Kč)
Hrubá 
částka

Hrubá 
částka 

započtená

Čistá 
částka 

vykázaná

Finanční 
instru-
menty

Finanční 
kolaterál

Čistá 
částka 

Aktiva

Deriváty 302 0 302  141  141 20

Aktiva celkem 302 0 302 - 141 - 141 20

Závazky

Deriváty 348 0 348  141  194 13

Závazky celkem 348 0 348 - 141 - 194 13

K 31. prosinci 2013
Hrubé částky, které jsou předmětem 

vymahatelné rámcové smlouvy

(mil. Kč)
Hrubá 
částka

Hrubá 
částka 

započtená

Čistá 
částka 

vykázaná

Finanční 
instru-
menty

Finanční 
kolaterál

Čistá 
částka 

Aktiva

Deriváty 192 0 192  78  111 3

Aktiva celkem 192 0 192 - 78 - 111 3

Závazky

Deriváty 208 0 208  78  130 0

Závazky celkem 208 0 208 - 78 - 130 0
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Úvěrové přísliby
Hlavním účelem těchto nástrojů je zajistit, aby měl klient včas k dispozici požadované prostředky. Platební záruky 
a pohotovostní akreditivy mající charakter úvěrových substitutů nesou stejné úvěrové riziko jako úvěry. Doku
mentární a komerční akreditivy, které představují písemné závazky Banky v zastoupení klienta, opravňující třetí 
stranu k vystavování inkasních požadavků na Banku až do výše stanovené částky v souladu s konkrétními podmín
kami, jsou zajištěny příslušnými dodávkami zboží, k nimž se vztahují, a proto jsou méně rizikové než přímé půjčky.

Poskytnuté přísliby představují nepoužitou část schválených úvěrových linek ve formě úvěrů, záruk nebo akredi
tivů. Pokud jde o úvěrové riziko vyplývající z příslibů poskytnout úvěr, podstupuje Banka potenciálně riziko ztráty 
rovnající se celkové výši nevyužitých příslibů. Pravděpodobná výše ztráty je však nižší než celková výše nevyužitých 
příslibů, neboť většina příslibů poskytnutí úvěru závisí na tom, zda klienti dodrží konkrétní úvěrové podmínky. 
Banka sleduje dobu platnosti úvěrových příslibů vzhledem k tomu, že dlouhodobější přísliby obvykle představují 
vyšší úvěrové riziko oproti příslibům krátkodobým.

(c) Měnové riziko

Banka definuje měnové riziko jako riziko ztráty vyplývající ze změn měnových kurzů.

Finanční pozice a peněžní toky Banky jsou vystaveny riziku pohybů kurzů běžných měn. Banka řídí svoji otevřenou 
měnovou pozici formou uzavírání obchodů na měnovém trhu (spoty a forwardy). Měnové deriváty jsou v rámci 
klientských obchodů používány z pohledu účetnictví v obchodním portfoliu. Představenstvo stanovuje limity mě
nové pozice podle jednotlivých měn a v součtu pro všechny měny. Měnové pozice jsou denně sledovány.

Analýza citlivosti
Následující tabulky shrnují expozici Banky vůči měnovému riziku. Tato expozice je vyjádřena pomocí analýzy citlivosti 
vyjadřující vliv změny měnových kurzu bilančně významných měn na roční čistý zisk a ostatní složky vlastního kapi
tálu Banky.

V roce 2014 byl testován dopad zhodnocení (+) / znehodnocení () kurzu CZK vůči EUR o 10% a USD o 20% (v roce 2013: 
dopad změny kurzu CZK vůči EUR o +/ 10% a CZK vůči USD o +/ 20%). Vedení Banky se na základě historického vý
voje domnívá, že tyto posuny představují rozumný odhad roční změny tržních měnových kurzů. Tabulka obsahuje 
změnu ročního čistého zisku a ostatních složek vlastního kapitálu Banky vyplývající z aktiv a závazků denominovaných 
ve výše uvedených měnách.

Banka má stanoveny limity otevřené měnové pozice pro jednotlivé měny. V rámci těchto limitů řídí banka měnovou 
pozici tak, aby byla vyrovnaná ve všech měnách (viz tabulka Měnová pozice). Dopad změny měnového kurzu do čis
tého zisku v těchto individuálních měnách, stejně jako v součtu za všechny měny, je nevýznamný. 



SBERBANK CZ  |  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014  |  PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 97

K 31. prosinci 2014             EUR             USD

(mil. Kč) 10 % -10 % 20 % -20 %

Aktiva

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank  10 10 - 6 6

Pohledávky za bankami  182 182 - 17 17

Úvěry a půjčky klientům  815 815  130 130

Ostatní aktiva  31 31 0 0

Nevypořádané transakce s měnovými nástroji  1 667 1 667  165 165

 - 2 705 2 705 - 318 318

Závazky

Závazky vůči bankám 406  406 0 0

Závazky vůči klientům 710  710 271  271

Závazky z emitovaných dluhových cenných papírů 15  15 12  12

Podřízené závazky 28  28 0 0

Ostatní závazky 38  38 1  1

Nevypořádané transakce s měnovými nástroji 1 506  1 506 33  33

 2 703 - 2 703 317 - 317

Celkem (čistý zisk za rok) - 2 2 - 1 1

Změna měnového kurzu CZK vůči EUR a USD nemá žádný vliv na složky vlastního kapitálu Banky kromě ročního 
čistého zisku.
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K 31. prosinci 2013             EUR             USD

(mil. Kč) 10 % -10 % 20 % -20 %

Aktiva

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank  5 5 - 4 4

Pohledávky za bankami  338 338 - 1 1

Úvěry a půjčky klientům  647 647  143 143

Ostatní aktiva  21 21 0 0

Nevypořádané transakce s měnovými nástroji  1 490 1 490  152 152

 - 2 502 2 502 - 301 301

Závazky

Závazky vůči bankám 179  179 0 0

Závazky vůči klientům 488  488 279  279

Závazky z emitovaných dluhových cenných papírů 33  33 12  12

Podřízené závazky 240  240 0 0

Ostatní závazky 27  27 1  1

Nevypořádané transakce s měnovými nástroji 1 536  1 536 11  11

 2 503 - 2 503 303 - 303

Celkem (čistý zisk za rok) 1 - 1 3 - 3

Změna měnového kurzu CZK vůči EUR a USD nemá žádný vliv na složky vlastního kapitálu Banky kromě ročního 
čistého zisku.
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Měnová pozice
Následující tabulky shrnují expozici Banky vůči měnovému riziku vyjádřenou pomocí otevřené měnové pozice. 
Tabulka obsahuje aktiva, závazky a vlastní kapitál Banky v zůstatkových hodnotách uspořádané podle měn.

K 31. prosinci 2014

Kč EUR USD Ostatní Celkem(mil. Kč)

Aktiva

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 7 141 104 31 34 7 310

Pohledávky za bankami 31 1 825 86 126 2 068

Úvěry a půjčky klientům 45 347 8 152 648 0 54 147

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

Investiční cenné papíry 2 171 0 0 0 2 171

Ostatní aktiva 824 308 0 0 1 132

55 546 10 389 765 160 66 860

Závazky a vlastní kapitál

Závazky vůči bankám 2 964 4 056 0 43 7 063

Závazky vůči klientům 35 017 7 105 1 357 904 44 383

Závazky z emitovaných dluhových cenných papírů 5 711 145 60 118 6 034

Rezervy 45 6 0 0 51

Podřízené závazky 0 278 0 0 278

Ostatní závazky 598 380 7 1 986

Vlastní kapitál 8 065 0 0 0 8 065

52 400 11 970 1 424 1 066 66 860

Čistá aktiva / závazky a vlastní kapitál 3 146 - 1 581 - 659 - 906 0
Čistá aktiva / závazky z nevypořádaných transakcí s 
měnovými nástroji včetně derivátů - 3 193 1 615 660 917 - 1

Čistá otevřená měnová pozice - 47 34 1 11 - 1

K 31. prosinci 2014

Kč EUR USD Ostatní Celkem(mil. Kč)

Podrozvahové položky

Poskytnuté záruky 711 1 992 30 0 2 733

Poskytnuté přísliby a ostatní podmíněné závazky 2 711 581 0 0 3 292

Měnová pozice z podrozvahových aktiv 3 422 2 573 30 0 6 025
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K 31. prosinci 2013

Kč EUR USD Ostatní Celkem(mil. Kč)

Aktiva

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 11 642 52 20 32 11 746

Pohledávky za bankami 12 3 384 7 59 3 462

Úvěry a půjčky klientům 44 197 6 470 715 39 51 421

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům 
nákladů nebo výnosů 31 0 0 0 31

Investiční cenné papíry 3 058 0 0 0 3 058

Ostatní aktiva 539 215 0 0 754

59 479 10 121 742 130 70 472

Závazky a vlastní kapitál

Závazky vůči bankám 2 698 1 787 0 3 4 488

Závazky vůči klientům 41 240 4 881 1 396 491 48 008

Závazky z emitovaných dluhových cenných papírů 9 007 334 59 0 9 400

Rezervy 34 5 0 0 39

Podřízené závazky 0 2 400 0 0 2 400

Ostatní závazky 360 269 7 0 636

Vlastní kapitál 5 501 0 0 0 5 501

58 840 9 676 1 462 494 70 472

Čistá aktiva / (závazky a vlastní kapitál) 639 445 - 720 - 364 0
Čistá aktiva / (závazky) z nevypořádaných transakcí s 
měnovými nástroji včetně derivátů - 612 - 461 705 370 2

Čistá otevřená měnová pozice 27 - 16 - 15 6 2

K 31. prosinci 2013

Kč EUR USD Ostatní Celkem(mil. Kč)

Podrozvahové položky

Poskytnuté záruky 851 600 36 0 1 487

Poskytnuté přísliby a ostatní podmíněné závazky 6 831 1 124 9 0 7 964

Měnová pozice z podrozvahových aktiv 7 682 1 724 45 0 9 451
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(d) Úrokové riziko

Banka definuje úrokové riziko jako riziko ztráty vyplývající ze změn tržních úrokových měr.

Finanční pozice a peněžní toky Banky jsou vystaveny riziku pohybů tržních úrokových sazeb. Expozice Banky vůči 
úrokovému riziku je sledována pomocí gapové analýzy, a to jednak samostatně v každé měně, ve které má Banka 
významné úrokové pozice, a jednak agregovaně přes všechny měny. Citlivost vůči vývoji tržních úrokových sazeb je 
pravidelně měřena v podobě simulované změny současné hodnoty úrokových toků plynoucích z jednotlivých ná
strojů při výkyvu úrokových sazeb o standardizovanou hodnotu úrokového šoku 200 bazických bodů (b.p.). Řízení 
úrokové pozice probíhá s využitím úrokových swapů nebo jiných instrumentů s pevnou úrokovou mírou. 

Analýza citlivosti
Následující tabulka shrnuje expozici Banky vůči úrokovému riziku. Tato expozice je stanovena pomocí analýzy 
citlivosti vyjadřující vliv změny tržních úrokových sazeb o 100 b.p. směrem nahoru a dolů na roční čistý zisk  
a ostatní složky vlastního kapitálu Banky. Na základě sledování průměrné roční změny tržních úrokových sazeb 
během posledních 5 let se vedení Banky domnívá, že uvedený posun o 100 b.p. představuje rozumný odhad 
jejich roční změny. Tabulka obsahuje vyplývající změnu ročního čistého zisku a ostatních složek vlastního kapi
tálu Banky z:  

•	 úročených	finančních	aktiv	a	závazků	oceňovaných	reálnou	hodnotou	proti	účtům	nákladů	nebo	výnosů	a	úro
čených realizovatelných finančních aktiv; a 

•	 úvěrů	a	půjček,	úročených	finančních	závazků	a	finančních	aktiv	držených	do	splatnosti	oceňovaných	naběhlou	
hodnotou. 

K 31. prosinci 2014 100 b.p. -100 b.p.

(mil. Kč) Čistý zisk za rok

Aktiva

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 64  64

Pohledávky za bankami 13  13

Úvěry a půjčky klientům 233  233

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

Investiční cenné papíry  65 65

245 - 245

Závazky

Závazky vůči bankám  61 61

Závazky vůči klientům  237 237

Závazky z emitovaných dluhových cenných papírů  13 13

Podřízené závazky  2 2

 313 313

Derivátové finanční nástroje 7 - 7

Celkem - 61 61
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K 31. prosinci 2013 100 b.p. -100 b.p.

(mil. Kč) Čistý zisk za rok

Aktiva

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 109  109

Pohledávky za bankami 16  16

Úvěry a půjčky klientům 214  214

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

Investiční cenné papíry  114 114

225 - 225

Závazky

Závazky vůči bankám  35 35

Závazky vůči klientům  262 262

Závazky z emitovaných dluhových cenných papírů  40 40

Podřízené závazky  20 20

 358 358

Derivátové finanční nástroje 0 0

Celkem - 132 132

Změna tržních úrokových sazeb nemá významný vliv na složky vlastního kapitálu Banky kromě ročního čistého zisku.

(e) Riziko likvidity

Banka definuje riziko likvidity jako riziko ztráty schopnosti vypořádat finanční závazky v době, kdy se stanou 
splatnými, nebo riziko ztráty schopnosti financovat aktiva.

Banka je vystavena každodennímu čerpání svých peněžních zdrojů z mezibankovních overnight vkladů, běžných 
účtů, splatných vkladů, čerpání úvěrů, záruk, a vypořádání derivátů. Řízení likvidity je založeno jak na plánování 
přílivu a odlivu finančních prostředků na základě zbytkové splatnosti aktiv a závazků, tak i na zkušenostech, které 
byly získány analýzou vývoje předchozích období. Banka vyhotovuje likvidní plán, který schvaluje představenstvo 
společně s plánem obchodní činnosti, jenž je s likvidním plánem úzce provázán.
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Peněžní toky z rozvahových finančních nástrojů
Následující tabulka člení smluvní nediskontované peněžní toky z finančních závazků a porovnává je s celkovými 
finančními aktivy Banky podle příslušných pásem splatnosti na základě smluvní zbytkové doby splatnosti k datu 
účetní závěrky.

K 31. prosinci 2014               Celkem

(mil. Kč)
Do 3 

měsíců
3–12

měsíců
1–5
let

Nad 5 
let

Nediskontované
peněžní toky

Účetní 
hodnota

Finanční závazky

Závazky vůči bankám 4 564 481 1 710 398 7 153 7 063

Závazky vůči klientům 39 889 3 735 838 17 44 479 44 383

Závazky z emitovaných dluhových 
cenných papírů 696 636 4 059 961 6 352 6 034

Podřízené závazky 0 280 0 0 280 278

Finanční závazky celkem 

(smluvní zbytková splatnost) 45 149 5 132 6 607 1 376 58 264 57 758

Finanční aktiva celkem 

(smluvní zbytková splatnost) 12 475 6 382 21 515 40 460 80 832 65 728

Čistá finanční aktiva / (závazky) - 32 674 1 250 14 908 39 084 22 568 7 970

K 31. prosinci 2013               Celkem

(mil. Kč)
Do 3 

měsíců
3–12

měsíců
1–5
let

Nad 5 
let

Nediskontované
peněžní toky

Účetní 
hodnota

Finanční závazky

Závazky vůči bankám 1 242 880 2 086 402 4 610 4 488

Závazky vůči klientům 40 189 6 517 1 453 17 48 176 48 008

Závazky z emitovaných dluhových 
cenných papírů 2 656 2 964 4 248 0 9 868 9 400

Podřízené závazky 6 0 281 2 491 2 778 2 400

Finanční závazky celkem 

(smluvní zbytková splatnost) 44 093 10 361 8 068 2 910 65 432 64 296

Finanční aktiva celkem 

(smluvní zbytková splatnost) 17 237 5 892 19 896 42 030 85 055 69 718

Čistá finanční aktiva / (závazky) - 26 856  - 4 469 11 828 39 120 19 623 5 422

Záporný čistý finanční závazek ve zbytkové splatnosti do tří měsíců je ovlivněn tím, že Závazky vůči klientům jsou 
striktně rozděleny do časových pásem podle jejich smluvní zbytkové splatnosti (např. běžné účty jsou zařazeny do 
sloupce „Do 3 měsíců“). Statistická evidence nicméně ukazuje, že je nepravděpodobné, že by si většina těchto klien
tů své vklady v bance skutečně vyzvedla v den smluvní splatnosti.
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Peněžní toky z derivátových finančních nástrojů

Derivátové finanční nástroje vypořádávané na čisté bázi
Mezi derivátové finanční nástroje Banky vypořádávané na čisté bázi patří úrokové swapy a úrokové opce. Následu
jící tabulka člení smluvní nediskontované peněžní toky z derivátových finančních závazků Banky vypořádávaných 
na čisté bázi podle příslušných pásem splatnosti na základě zbytkové doby splatnosti k datu účetní závěrky.

K 31. prosinci 2014               Celkem

(mil. Kč)
Do 3 

měsíců
3–12

měsíců
1–5
let

Nad 5 
let

Nediskontované
peněžní toky

Nomi-
nální 

hodnota

Určené k obchodování

 Úrokové deriváty

    Úrokové swapy: aktiva 16 83 222 9 330 6 707

    Úrokové swapy: pasiva 15 82 220 9 327 6 722

    Úrokové opce: aktiva 0 0 1 1 1 799

    Úrokové opce: pasiva 0 0 1 1 1 764

 Akciové deriváty

    Akciové opce: aktiva 0 0 0 0 0 0

Určené k zajišťovacímu účetnictví

 Úrokové deriváty

    Úrokové swapy: pasiva 0 9 28 0 36 1 000

Čistá finanční aktiva / (závazky) 1 - 8 - 26 0 - 33

K 31. prosinci 2013               Celkem

(mil. Kč)
Do 3 

měsíců
3–12

měsíců
1–5
let

Nad 5 
let

Nediskontované
peněžní toky

Nomi-
nální 

hodnota

Určené k obchodování

 Úrokové deriváty

    Úrokové swapy: aktiva 14 72 147  14 219 7 266

    Úrokové swapy: pasiva 13 70 142  14 211 6 390

    Úrokové opce: aktiva 0 0 5 6 11 1 680

    Úrokové opce: pasiva 0 0 5 5 10 1 643

 Akciové deriváty

    Akciové opce: aktiva 0 0 0 0 0 0

Čistá finanční aktiva / (závazky) 1 2 5 1 9
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Derivátové finanční nástroje vypořádávané na hrubé bázi
Mezi derivátové finanční nástroje Banky vypořádávané na hrubé bázi patří měnové forwardy, měnové swapy a mě
nové opce. Následující tabulka člení smluvní nediskontované peněžní toky z derivátových finančních nástrojů Banky 
vypořádávaných na hrubé bázi podle příslušných pásem splatnosti na základě zbytkové doby splatnosti k datu účetní 
závěrky.

K 31. prosinci 2014               Celkem

(mil. Kč)
Do 3 

měsíců
3–12

měsíců
1–5
let

Nad 5 
let

Nediskontované
peněžní toky

Nominální 
hodnota

Určené k obchodování

 Měnové deriváty

   Peněžní toky placené 8 500 728 169 0 9 397 9 397

   Peněžní toky přijaté 8 498 728 169 0 9 395 9 395

K 31. prosinci 2013               Celkem

(mil. Kč)
Do 3 

měsíců
3–12

měsíců
1–5
let

Nad 5 
let

Nediskontované
peněžní toky

Nominální 
hodnota

Určené k obchodování

 Měnové deriváty

   Peněžní toky placené 1 990 1 628 274 0 3 892 3 892

   Peněžní toky přijaté 1 990 1 626 274 0 3 890 3 890

Podrozvahové položky
Následující tabulka člení podrozvahové položky Banky vystavené riziku likvidity podle příslušných pásem splatnosti 
na základě zbytkové doby splatnosti k datu účetní závěrky.

K 31. prosinci 2014

(mil. Kč)
Do 3 

měsíců
3–12

měsíců
1–5
let

Nad 5 
let Celkem

Poskytnuté záruky 778 696 1 176 83 2 733

Poskytnuté přísliby a ostatní podmíněné závazky 3 292 0 0 0 3 292

Budoucí kapitálové výdaje 0 0 0 0 0

Celkem 4 070 696 1 176 83 6 025
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K 31. prosinci 2013

(mil. Kč)
Do 3 

měsíců
3–12

měsíců
1–5
let

Nad 5 
let Celkem

Poskytnuté záruky 459 472 488 68 1 487

Poskytnuté přísliby a ostatní podmíněné závazky 7 964 0 0 0 7 964

Budoucí kapitálové výdaje 0 0 0 0 0

Celkem 8 423 472 488 68 9 451

Budoucí závazky z titulu operativních pronájmů jsou uvedeny v poznámce 30 (d).

(f) Operační riziko

Banka definuje operační riziko jako riziko ztráty vlivem nedostatků či selhání vnitřních postupů, lidského faktoru, 
systémů nebo vnějších událostí včetně rizika ztráty v důsledku porušení či nenaplnění právních norem. V případě 
přerušení obchodních procesů se do operačního rizika zahrnují rovněž rizika reputační.

V rámci své interní předpisové základny Banka v souladu s regulatorními požadavky ČNB disponuje potřebnými 
předpisy pro řízení operačního rizika včetně oblastí informační bezpečnosti, kontinuity provozu nebo systému 
vnitřní kontroly. Banka má rovněž vytvořen systém vnitřní kontroly jednotlivých procesů, který je jedním ze zá
kladních prvků řízení operačního rizika.

Proces řízení operačního rizika zahrnuje identifikaci, sběr a evidenci událostí operačního rizika, návrh opatření na 
jejich řešení, minimalizaci ztrát a zabránění jejich možnému opakování v budoucnosti. Veškeré identifikované udá
losti operačního rizika jsou posuzovány a vyhodnocovány individuálně a následná opatření jsou navrhována nejen 
v závislosti na četnosti výskytu a na objemu realizované/předpokládané/potenciální ztráty/zisku, ale i s ohledem na 
závažnost a příčinu vzniku události. Cílem je zajistit, aby přijímaná opatření efektivně minimalizovala či eliminova
la pravděpodobnost dalšího výskytu podobného typu události. Implementace navržených opatření je průběžně 
ověřována.

Pro řízení operačního rizika banka taktéž pravidelné provádí vyhodnocování a oceňování rizik (Risk Self Assessment). 
Tento proces probíhá na úrovni skutečných událostí i na úrovni hypotetických rizik.

Banka při řízení operačního rizika úzce spolupracuje s mateřskou společností. Při výpočtu kapitálového požadavku 
k operačnímu riziku Banka uplatňuje standardizovanou metodu.
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(g) Řízení kapitálu

Proces řízení kapitálu probíhá v rámci skupiny Sberbank a v úzké komunikaci s akcionářem Banky. Jeho cílem je:

•	 zajištění	dlouhodobé	stability	Banky	v	relaci	na	existující	rizika,

•	 dodržování	regulatorních	pravidel	pro	krytí	rizik	kapitálem	(kapitálová	přiměřenost)	a

•	 udržování	výše	kapitálu	dostatečné	pro	podporu	obchodní	expanze.

Požadavky plynoucí z Vyhlášky ČNB č.163/2014 Sb. (dále „vyhláška“), Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 
č.575/2013 a Zákona č.21/1992 Sb., o bankách na průběžné dodržování limitu kapitálové přiměřenosti Banka plní 
formou denního monitoringu rizikově vážených aktiv. Regulatorní vykazování kapitálové přiměřenosti probíhá ve 
stanoveném formátu na čtvrtletní bázi. V měsíční frekvenci je o plnění regulatorních kapitálových požadavků infor
mována také mateřská společnost.

Způsob výpočtu kapitálu je definován výše uvedenými předpisy. V koordinaci s mateřskou společností je zajišťován 
stav, kdy Banka disponuje objemem kapitálu převyšujícím regulatorní kapitálové požadavky. 

Kapitálové požadavky pro krytí jednotlivých rizik Banka stanovuje v souladu s uvedenou platnou legislativou. 

V rámci systému vnitřně stanoveného kapitálu Banka navíc zajišťuje, aby její vnitřně stanovené kapitálové zdroje 
převyšovaly vnitřně stanovenou kapitálovou potřebu.

Následující tabulka člení kapitál a rizikově vážená aktiva Banky na jednotlivé položky. Pro obě období Banka splňova
la předepsaný regulatorní limit kapitálové přiměřenosti ve výši 8 % k 31. 12. 2013 resp. 10,5 % k 31. 12. 2014.
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(mil. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Tier 1

Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 2 806 2 005

Splacené emisní ážio 4 015 2 695

Povinné rezervní fondy 132 120

Nerozdělený zisk z předchozích období 700 482

Minus: Nehmotný majetek jiný než goodwill  100  115

            Ostatní odečitatelné položky  2 0

Tier 1 (původní) kapitál 7 551 5 187

Tier 2

Podřízený dluh A 15 2 230

Tier 2 (dodatkový) kapitál 15 2 230

Kapitál celkem 7 566 7 417

Rizikově vážená aktiva

Úvěrové riziko investičního/bankovního portfolia 43 770 44 320

Úvěrové riziko obchodního portfolia 0 0

Obecné úrokové riziko 0 0

Operační riziko 2 887 2 712

Rizikově vážená aktiva celkem 46 657 47 032

Kapitálová přiměřenost 16,21 % 15,77 % 
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(h) Analýza splatnosti aktiv a pasiv

Následující tabulka uvádí analýzu aktiv a závazků podle očekávané doby úhrady nebo vypořádání:

K 31. 12. 2014

(mil. Kč) Do 12 měsíců Nad 12 měsíců Celkem

AKTIVA

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 7 188 122 7 310

Pohledávky za bankami 1 780 288 2 068

Pohledávky za klienty 8 635 45 512 54 147

Derivátové finanční nástroje 137 246 383

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

Investiční cenné papíry:

– realizovatelné 61 2 050 2 111

– úvěry a pohledávky 0 60 60

Nehmotná aktiva 0 100 100

Pozemky, budovy a zařízení 0 297 297

Odložená daňová pohledávka 49 0 49

Ostatní aktiva 273 0 273

Náklady a příjmy příštích období 30 0 30

Aktiva celkem 18 153 48 707 66 860

CIZÍ ZDROJE

Závazky vůči bankám 5 038 2 025 7 063

Závazky vůči klientům 43 569 814 44 383

Derivátové finanční nástroje 147 267 414

Závazky z emitovaných dluhových cenných papírů 1 327 4 707 6 034

Splatná daň z příjmu 42 0 42

Ostatní pasiva 527 0 527

Výnosy a výdaje příštích období 3 0 3

Rezervy 25 26 51

Podřízené závazky 278 0 278

Závazky celkem 50 956 7 839 58 795
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K 31. 12. 2013

(mil. Kč) Do 12 měsíců Nad 12 měsíců Celkem

AKTIVA

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 11 430 316 11 746

Pohledávky za bankami 2 206 1 256 3 462

Pohledávky za klienty 8 031 43 390 51 421

Derivátové finanční nástroje 3 266 269

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům 
nákladů nebo výnosů 0 31 31

Investiční cenné papíry:

– realizovatelné 2 533 464 2 997

– úvěry a pohledávky 0 61 61

Nehmotná aktiva 0 115 115

Pozemky, budovy a zařízení 0 262 262

Splatná daň z příjmů 0 0 0

Odložená daňová pohledávka 47 0 47

Ostatní aktiva 39 0 39

Náklady a příjmy příštích období 22 0 22

Aktiva celkem 24 311 46 161 70 472

CIZÍ ZDROJE

Závazky vůči bankám 2 115 2 373 4 488

Závazky vůči klientům 46 602 1 406 48 008

Derivátové finanční nástroje 3 254 257

Závazky z emitovaných dluhových cenných papírů 5 553 3 847 9 400

Splatná daň z příjmu 2 0 2

Ostatní pasiva 356 0 356

Výnosy a výdaje příštích období 27 0 27

Rezervy 29 10 39

Podřízené závazky 6 2 394 2 400

Závazky celkem 54 693 10 284 64 977
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34 Reálná hodnota finančních aktiv a závazků
Následující tabulka uvádí zůstatkové hodnoty a reálné hodnoty finančních aktiv a závazků, které nejsou uvedeny 
v rozvaze Banky v reálné hodnotě:

Reálná hodnota finančních aktiv a závazků
K 31. 12. 2014

(mil. Kč) Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3
Reálná 

hodnota
Účetní 

hodnota

Finanční aktiva

Pohledávky za bankami 0 2 068 0 2 068 2 068

Úvěry a půjčky klientům, z toho: 0 0 55 054 55 054 54 147

   Retailové bankovnictví 0 0 24 258 24 258 23 617

   Firemní bankovnictví 0 0 30 796 30 796 30 530

Cenné papíry v kategorii úvěry a pohledávky 0 0 62 62 60

Finanční závazky 

Závazky vůči bankám 0 7 129 0 7 129 7 063

Závazky vůči klientům, z toho: 0 14 379 30 125 44 504 44 383

   Retailové bankovnictví 0   11 766 23 228 34 994 34 898

   Firemní bankovnictví 0 2 613 6 897 9 510 9 485

Závazky z emitovaných dluhových cenných 
papírů, z toho: 0 0 6 083 6 083 6 034

   Retailové bankovnictví 0 0 771 771 764

   Firemní bankovnictví 0 0 5 312 5 312 5 299

Podřízený dluh 0 0 298 298 278
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Reálná hodnota finančních aktiv a závazků
K 31. 12. 2013

(mil. Kč) Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3
Reálná 

hodnota
Účetní 

hodnota

Finanční aktiva

Pohledávky za bankami 0 3 483 0 3 483 3 462

Úvěry a půjčky klientům, z toho: 0 0 52 040 52 040 51 421

   Retailové bankovnictví 0 0 21 992 21 992 21 336

   Firemní bankovnictví 0 0 30 048 30 048 30 085

Cenné papíry v kategorii úvěry a pohledávky 0 0 63 63 61

Finanční závazky 

Závazky vůči bankám 0        2 954 1 457 4 411 4 488

Závazky vůči klientům, z toho: 0    21 808 26 429 48 237 48 008

   Retailové bankovnictví 0   460 12 666 13 126 13 048

   Firemní bankovnictví 0    21 348 13 763 35 111 34 960

Závazky z emitovaných dluhových cenných 
papírů, z toho: 0 0 9 527 9 527 9 400

   Retailové bankovnictví 0 0 92 92 89

   Firemní bankovnictví 0 0 9 435 9 435 9 311

Podřízený dluh 0 0 2 412 2 412 2 400

Banka při stanovení reálné hodnoty finančních aktiv a závazků vycházela z následujících předpokladů a metod:

Pohledávky za bankami
Účetní hodnoty stavů na běžných účtech a půjčkách se splatností do jednoho měsíce se ze své podstaty shodují  
s jejich reálnými hodnotami. Reálné hodnoty termínových vkladů uložených u ostatních bank jsou stanoveny jako 
současná hodnota diskontovaných budoucích peněžních toků za použití současných tržních sazeb na meziban
kovním trhu a abstrahováním od kreditního spreadu. Většina poskytnutých úvěrů a záloh je uzavřena za úrokové 
sazby, které se fixují na relativně krátké období, a proto se jejich účetní hodnoty blíží hodnotám reálným.

Úvěry a půjčky klientům
Podstatná část úvěrů a půjček poskytnutých klientům se uzavírá za sazby, které se fixují na relativně krátké obdo
bí a předpokládá se proto, že se jejich účetní hodnoty blíží hodnotám reálným. Reálné hodnoty úvěrů klientům 
poskytnutých s pevnou úrokovou sazbou jsou stanoveny jako současná hodnota diskontovaných budoucích 
peněžních toků, přičemž použitý diskontní faktor odpovídá současným tržním sazbám se zohledněním odpovídají
cí rizikové přirážky, která je pro daný úvěr aktuálně platnou k datu výpočtu reálné hodnoty. Reálná hodnota za
hrnuje očekávané budoucí ztráty, zatímco naběhlá hodnota a související snížení hodnoty zahrnují pouze ztráty 
vzniklé ke dni účetní závěrky. 
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Závazky vůči bankám
Účetní hodnoty běžných účtů a vkladů do jednoho měsíce jsou shodné s jejich reálnými hodnotami. Reálné 
hodnoty ostatních závazků vůči bankám se zbytkovou splatností do jednoho roku se předpokládají na úrovni 
účetní hodnoty. Reálné hodnoty ostatních závazků vůči bankám jsou stanoveny jako současná hodnota diskon
tovaných budoucích peněžních toků, přičemž použitý diskontní faktor odpovídá současným tržním sazbám na 
mezibankovním trhu a je abstrahováno od vlastního kreditního rizika.

Závazky vůči klientům
Reálné hodnoty běžných účtů a termínových depozit se zbytkovou splatností do jednoho roku se blíží jejich účetní 
hodnotě.  Reálné hodnoty ostatních termínových depozit jsou stanoveny jako současná hodnota diskontovaných 
budoucích peněžních toků, přičemž použitý diskontní faktor odpovídá sazbám v současné době platným pro vklady 
s podobnou zbytkovou splatností a je abstrahováno od vlastního kreditního rizika.

Závazky z emitovaných dluhových cenných papírů
Emitované hypoteční zástavní listy nejsou veřejně obchodovány a jejich reálné hodnoty jsou založeny na kotovaných 
tržních cenách dluhových cenných papírů s podobnými rysy. Reálné hodnoty směnek a depozitních certifikátů se 
blíží jejich účetním hodnotám. Je abstrahováno od vlastního kreditního rizika.

Úrovně ocenění finančních aktiv a závazků
Následující tabulka analyzuje finanční aktiva a závazky vykazované v reálné hodnotě. 

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 podobné
ho 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 nutné 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 nezjisti
telných vstupů a úprav oceněné pro nástroje zařazené do úrovně 3.
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K 31. prosinci 2014

(mil. Kč) Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Celkem

Finanční aktiva

Derivátové finanční nástroje 0 383 0 383

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

Investiční cenné papíry:

– realizovatelné 2 111 0 0 2 111

Finanční závazky 

Derivátové finanční nástroje 0 414 0 414

Závazky vůči klientům 0 0 0 0

V roce 2014 nedošlo k převodu finančních aktiv a závazků vykazovaných v reálné hodnotě mezi úrovněmi 1 a 2.

K 31. prosinci 2013

(mil. Kč) Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Celkem

Finanční aktiva

Derivátové finanční nástroje 0 269 0 269

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům 
nákladů nebo výnosů 31 0 0 31

Investiční cenné papíry:

– realizovatelné 2 997 0 0 2 997

Finanční závazky 

Derivátové finanční nástroje 0 257 0 257

Závazky vůči klientům 0 0 0 0

V roce 2013 nedošlo k převodu finančních aktiv a závazků vykazovaných v reálné hodnotě mezi úrovněmi 1 a 2.
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35 Dividendy
O výsledných dividendách se účtuje až po jejich schválení valnou hromadou. Dividendy za rok 2012, 2013 a 2014 za
tím nebyly navrženy. Na valné hromadě konané 29. dubna 2014 bylo schváleno rozdělení zisku bez výplaty dividend 
tvorbou rezervního fondu a převodem do nerozděleného zisku minulých období. 

Rozdělení čistého zisku za rok 2012 269

Převod do rezervních fondů  10

Převod do nerozděleného zisku  199

Výplata dividend akcionářům 0

Rozdělení čistého zisku za rok 2013 230

Převod do rezervních fondů  11

Převod do nerozděleného zisku  219

Výplata dividend akcionářům 0

36 Akcionáři
Struktura akcionářů Banky CZ k 31. prosinci 2013 je následující:

Akcionáři s hlasovacím právem

Název a sídlo Podíl v %

Sberbank Europe AG, Schwarzenbergplatz 3, Vienna (dříve Volksbank International AG) 100,00

100,00

Struktura akcionářů Banky CZ k 31. prosinci 2014 je následující:

Akcionáři s hlasovacím právem

Název a sídlo Podíl v %

Sberbank Europe AG, Schwarzenbergplatz 3, Vienna (dříve Volksbank International AG) 100,00

100,00
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37 Spřízněné strany
Ovládající společností je Sberbank RU. Mateřská společnost Sberbank Europe AG (dříve Volksbank International AG) 
a společnosti v rámci skupiny Sberbank Group jiné než mateřská společnost jsou zahrnuty v rámci Ostatních spří
zněných stran.

Výnosy, náklady, aktiva a závazky vztahující se ke spřízněným stranám jsou následující:

K 31. prosinci 2014 a za rok tímto dnem končící 

Pozn.
Ovládající 

společnost Vedení

Ostatní 
spřízněné 

strany Celkem(mil. Kč)

Úrokové výnosy 3 27 0 15 42

Výnosy z poplatků a provizí 4 0 0 1 1

Ostatní provozní výnosy 8 0 0 19 19

Náklady na úroky 3 0 0 8 8

Náklady na poplatky a provize 4 1 0 3 4

Správní náklady 7 0 0 24 24

Pohledávky za bankami 12 1 414 0 257 1 671

Úvěry a půjčky klientům 13 0 30 0 30

Cenné papíry klasifikované od počátku jako fin. 
aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům 
nákladů nebo výnosů 16 0 0 0 0

Ostatní aktiva 21 0 0 1 1

Závazky vůči bankám 22 81 0 2 050 2 131

Závazky vůči klientům 23 0 19 0 19

Ostatní závazky 25 0 0 0 0

Poskytnuté záruky a přísliby 29 1 126 0 426 1 552

Přijaté záruky a přísliby 0 0 1 286 1 286

Aktiva převzatá do úschovy 0 1 2 806 2 807

K 31. 12. 2014 evidovala Banka tři přijaté záruky od Sberbank Europe AG v celkové výši 842 mil. Kč, všechny denomi
nované v EUR v celkové výši 30,3 mil. EUR a jednu záruku od Sberbank Slovensko, a.s. v celkové výši 443,6 mil. Kč 
denominované v EUR v celkové výši 16 mil. EUR.
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K 31. prosinci 2013 a za rok tímto dnem končící 

Pozn.
Ovládající 

společnost Vedení

Ostatní 
spřízněné 

strany Celkem(mil. Kč)

Úrokové výnosy 3 14 0 93 107

Výnosy z poplatků a provizí 4 0 0 0 0

Ostatní provozní výnosy 8 0 0 7 7

Náklady na úroky 3 0 0 15 15

Náklady na poplatky a provize 4 0 0 17 17

Správní náklady 7 0 0 11 11

Pohledávky za bankami 12 1 284 0 2 066 3 350

Úvěry a půjčky klientům 13 0 21 0 21

Cenné papíry klasifikované od počátku jako fin. 
aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům 
nákladů nebo výnosů 16 0 0 0 0

Ostatní aktiva 21 0 0 1 1

Závazky vůči bankám 22 24 0 2 167 2 191

Závazky vůči klientům 23 0 12 0 12

Ostatní závazky 25 0 0 0 0

Poskytnuté záruky a přísliby 29 410 5 15 430

Přijaté záruky a přísliby 0 0 4 058 4 058

Aktiva převzatá do úschovy 0 2 2 005 2 007

K 31. 12. 2013 evidovala Banka tři přijaté záruky od Sberbank Europe AG v celkové výši 4 058 mil. Kč, jedna záruka 
denominovaná v CZK ve výši 2 260 mil. Kč a dvě denominované v EUR v celkové výši 65,5 mil. EUR.

Úvěry a půjčky klientům zahrnují následující pohledávky za spřízněnými stranami (poznámka 13):

Pohledávky za spřízněnými stranami

(mil. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

VB Leasing CZ, spol. s r.o. 0 0

Vedení banky 24 21

Členové dozorčí rady a představenstva 6 0

Ostatní spřízněné strany (společnosti ve skupině) 0 0

Celkové pohledávky za spřízněnými stranami 30 21

Všechny úvěry spřízněným stranám byly poskytnuty v rámci běžné podnikatelské činnosti v podstatě za stejných 
podmínek a úrokových sazeb, které byly ve stejné době poskytnuty ve srovnatelných transakcích jiným klientům,  
a podle názoru vedení nepředstavovaly vyšší než běžné úvěrové riziko ani nevykazovaly jiné nepříznivé rysy.



SBERBANK CZ  |  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014  |  PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY118

Závazky vůči klientům zahrnují následující závazky vůči spřízněným stranám:

Vklady od spřízněných stran

(mil. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Vedení banky 14 9

Členové dozorčí rady a představenstva 5 3

Vklady od spřízněných stran 19 12

Závazky vůči bankám zahrnují následující závazky vůči spřízněným stranám:

Vklady od spřízněných stran

(mil. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Sberbank Moskva 3 24

Sberbank Europa AG 1 665 2 124

Ostatní spřízněné strany (banky ve skupině) 363 43

Vklady od spřízněných stran 2 031 2 191

Vedení Banky se domnívá, že vklady od spřízněných stran byly přijaty v zásadě za stejných podmínek a úrokových 
sazeb, jako srovnatelné transakce s jinými klienty realizovanými ve shodné době a podle názoru vedení Banky ne
byla v těchto případech použita jiná než obvyklá úroková sazba a tyto vklady nevykazují odlišné riziko likvidity či 
jiné nepříznivé faktory (poznámka 23).

Přehled vyplacených mezd, odměn a zaměstnaneckých požitků vrcholovému vedení a představenstvu Banky:

(mil. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Krátkodobé zaměstnanecké požitky 95 70

Požitky při odchodu ze zaměstnání 2 2

Mzdy a odměny vrcholového vedení a představenstva 97 72

Přehled ostatních mzdových nákladů je uveden v poznámce 7.

38 Následné události
Od rozvahového dne do data sestavení účetní závěrky se neodehrály žádné další významné události, které by měly 
přímý vliv na účetní závěrku Banky sestavenou k 31. prosinci 2014 nebo by musely být vykázány v příloze k účetní 
závěrce Banky k 31. prosinci 2014.
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Kvantitativní ukazatele

tis. Kč 2014 2013 2012 2011 2010

Rentabilita průměrných aktiv ROAA 0,55 % 0,35 % 0,37 % 0,69 % 0,56 %

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu 
ROAE      5,61 % 4,48 % 4,20 % 6,97 % 5,37 %

Aktiva na jednoho zaměstnance 81 043 98 014 91 784 81 303 79 315

Správní náklady na 1 zaměstnance 1 427 1 381 1 287 1 269 1 220

Čistý zisk na 1 zaměstnance 464 320 313 544 435

Struktura kapitálu

Tier 1 7 550 114 5 187 228 4 982 605 4 979 432 4 964 401

Splacený základní kapitál 2 805 990 2 005 380 2 005 380 2 005 380 2 005 380

Splacené emisní ažio 4 015 635 2 694 628 2 694 628 2 694 628 2 694 628

Zákonné rezervní fondy 131 861 120 369 109 902 92 578 79 049

Nerozdělený zisk z předchozích období 699 869 481 523 282 636 299 914 308 188

Tier 2 15 032 2 229 653 150 840 206 400 250 600

Rezervy na krytí obecných rizik 

Odečitatelné položky 103 240 114 672 109 941 113 068  122 843

Nehmotný majetek 100 305 114 672 109 941 113 068  122 843

Kapitál 7 565 146 7 416 880 5 133 445 5 185 832 5 215 001

Kapitálové požadavky
Kapitálové požadavky k úvěrovému riziku 
celkem 3 496 067 3 545 617 3 277 445 2 920 592 2 725 622

Kapitálové požadavky k operačnímu riziku 
celkem 230 927 216 979 210 067 217 539 212 567

Kapitálová přiměřenost 16,18% 15,77 % 11,78 % 13,22 % 14,20 %
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K datu účetní závěrky (31. prosince 2014) byla společnost Sberbank CZ, a.s. (dále jen „Sberbank CZ“ nebo „banka) 
součástí mezinárodní finanční skupiny Sberbank of Russia, 19 Vavilova St., 117997 Moskva, Ruská federace (dále 
jen „Sberbank Rusko“). Společnost Sberbank CZ působí na českém trhu jako samostatná banka ve smyslu zákona 
č. 21/1992 Sb., o bankách a k datu účetní závěrky byla osobou ovládanou ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012 Sb., 
zákon o obchodních korporacích. Ovládající společností je společnost Sberbank Rusko, která ovládá Sberbank CZ 
nepřímo prostřednictvím společnosti Sberbank Europe AG, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Vídeň, Rakousko (dále 
jen „Sberbank Europe“), která je ve vztahu ke Sberbank CZ přímo ovládající osobou.

Sberbank Europe vykonává svá akcionářská práva v souladu se stanovami a platnými právními předpisy. 

Platné smlouvy uzavřené Sberbank CZ v rámci skupiny:

Zpráva o vztazích

Název smlouvy Uzavřeno s Předmět smlouvy

1 Úvěrová smlouva Sberbank Europe AG Revolvingový úvěrový rámec 

2 Rámcová smlouva o účasti Sberbank Europe AG Rámec konsorciálního úvěrování

3 Smlouva o poskytování služeb Sberbank Europe AG Poradenské služby

4 Smlouva o skupinovém auditu Sberbank Europe AG Provádění auditních činností

5 Smlouva o poskytování služeb Sberbank Europe AG Služby hodnocení kreditního rizika

6
Smlouva o poskytnutí záruky a 
odškodnění Sberbank Europe AG

Garance odškodnění případné nevymaha
telnosti některých úvěrových pohledávek

7 Smlouva o poskytování služeb IT ALBEDV GmbH Služby IT

8
Rámcová smlouva o poskytování 
služeb Sberbank Technology Služby IT

9 Smlouva o údržbě SW Sberbank Technology Podpora software

10 Smlouva o poskytování služeb Sberbank Slovensko Služby hodnocení kreditního rizika (1)

11 Smlouva o poskytování služeb Sberbank Slovensko Služby hodnocení kreditního rizika (2)

12 Smlouva o poskytování služeb Sberbank Slovensko Služby hodnocení kreditního rizika (3)

13 Smlouva o poskytování služeb Sberbank Maďarsko Služby hodnocení kreditního rizika

14 Smlouva o poskytování služeb Sberbank Chorvatsko Služby hodnocení kreditního rizika

15 Smlouva o poskytování služeb Sberbank Slovinsko Služby hodnocení kreditního rizika

16 Sublicenční smlouva Sberbank Rusko Poskytnutí sublicence software (1)

17 Sublicenční smlouva Sberbank Rusko Poskytnutí sublicence software (2)

Po část roku 2014 měla společnost Sberbank CZ uzavřenu se Sberbank Europe smlouvu o podřízeném dluhu, na 
základě které Sberbank Europe poskytla Sberbank CZ dlouhodobé finanční prostředky za obvyklých úrokových 
tržních podmínek. Smlouva a čerpání podřízeného dluhu byly schváleny Českou národní bankou.
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Společnosti Sberbank CZ a Sberbank Rusko za obvyklých tržních podmínek vstoupily či průběžně vstupují do 
následujících dalších vztahů:

a) vztahů ohledně mezibankovních vkladů, za které Sberbank CZ platila nebo obdržela úrok dle obvyklých tržních 
podmínek,

b) vztahů ohledně vedení běžného účtu, za které Sberbank CZ platila nebo obdržela poplatky a platila nebo ob
držela úrok dle obvyklých tržních podmínek,

c) úvěrových obchodů v oblasti exportního financování, za které Sberbank CZ obdržela poplatek nebo úrok dle 
obvyklých tržních podmínek,

d) rámcové smlouvy ISDA pro obchodování finančních nástrojů uzavřené dle tržních podmínek.

Společnosti Sberbank CZ a Sberbank Europe za obvyklých tržních podmínek vstoupily či průběžně vstupují do 
následujících dalších vztahů:

a) vztahů ohledně mezibankovních vkladů, za které Sberbank CZ platila nebo obdržela úrok dle obvyklých tržních 
podmínek,

b) vztahů ohledně vedení běžného účtu, za které Sberbank CZ platila nebo obdržela poplatky a platila nebo ob
držela úrok dle obvyklých tržních podmínek,

c) úvěrových obchodů v oblasti podnikového financování, za které Sberbank CZ platila nebo obdržela poplatky 
či úrok dle obvyklých tržních podmínek.

Společnosti Sberbank CZ a Vemex s.r.o. (součást skupiny Sberbank Rusko) za obvyklých tržních podmínek vstou
pily či průběžně vstupují do následujících vztahů:

a) vztahů ohledně vedení běžného účtu, za které Sberbank CZ obdržela poplatky a platila úrok dle obvyklých 
tržních podmínek,

b) úvěrových obchodů v oblasti podnikového financování, za které Sberbank CZ obdržela poplatky či úrok dle 
obvyklých tržních podmínek.

Dále společnosti Sberbank CZ a OJSC „NGK „SLAVNEFT“ (součást skupiny Sberbank Rusko) za obvyklých tržních 
podmínek vstoupily či průběžně vstupují do úvěrových obchodů v oblasti podnikového financování, za které 
Sberbank CZ obdržela poplatky či úrok dle obvyklých tržních podmínek.

V roce 2014 Sberbank CZ nepřijala ani neuskutečnila žádné právní úkony týkající se majetku přesahující 10 % 
vlastního kapitálu na popud nebo v zájmu propojených osob. Sberbank CZ neutrpěla žádnou škodu nebo ztrátu 
jak z obchodních vztahů s výše uvedenými společnostmi nebo z výše uvedené právní činnosti vykonané Sberbank 
CZ jménem propojených společností nebo na popud kroků podniknutých Sberbank CZ jménem nebo z podnětu 
propojených společností. 

Sberbank CZ spolupracuje v rámci skupiny Sberbank Europe na skupinových projektech. Jejich souhrnným cílem 
je plné využití obchodního potenciálu středoevropských trhů ve všech segmentech. Statutární orgán zhodnotil, 
že ze vztahů mezi ovládajícími společnostmi a Sberbank CZ převažují pro Sberbank CZ výhody z důvodu začleně
ní do evropské bankovní skupiny Sberbank. Obchodní vztahy s ovládajícími společnostmi umožňují Sberbank CZ 
poskytovat klientům kvalitnější služby v oblasti bankovních obchodů. Tyto vztahy jsou plně srovnatelné s ob
dobnými smluvními vztahy, do nichž Sberbank CZ na poli mezibankovních obchodů vstupuje. 
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Čestné prohlášení
Za údaje ve výroční zprávě Sberbank CZ, a.s. za rok 2014 je odpovědná Sberbank CZ, a.s., Na Pankráci 1724/129, Praha 4, 
PSČ 140 00.

Níže podepsaní tímto prohlašují, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou údaje uvedené ve výroční zprávě Sber
bank CZ, a.s. za rok 2014 správné a žádné podstatné okolnosti, které by mohly změnit význam výroční zprávy Sberbank 
CZ, a.s., nebyly zamlčeny.

V Praze dne 27. dubna 2015

Úlohou banky v rámci vztahů mezi bankou a ovládajícími osobami bylo v daném účetním období zejména půso
bení na českém trhu jako univerzální a samostatná banka v souladu s právními předpisy, poskytující bankovní 
služby svým klientům. Banka řádně dodržovala a plnila zákonné a regulatorní požadavky. Sberbank CZ potvrzuje, 
že nedošlo ke zneužití vlivu ovládající osoby k tomu, aby prosadila přijetí opatření nebo uzavření takové smlouvy, 
z nichž mohla Sberbank CZ, jako ovládané osobě vzniknout majetková újma a vztahy mezi Sberbank CZ a ovlá
dajícími osobami odpovídaly obvyklým tržním podmínkám.

V Praze dne 30. března 2015

Vladimír Šolc Karel Soukeník
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Zpráva nezávislého auditora
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Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada se v obchodním roce 2014 sešla na dvou zasedáních, konaných 29. dubna a 25. listopadu 2014, pře
zkoumala správnost, účelnost a hospodárnost vedení Sberbank CZ Dále vzala dozorčí rada na vědomí průběžné 
zprávy představenstva a vydala usnesení nezbytná pro obchodní rok 2014.

Na svém 7. zasedání, které se konalo 28. dubna 2015, vzala  dozorčí rada na vědomí zprávu předloženou předsta
venstvem, odsouhlasila finanční výkazy za rok 2014 – Rozvahu k 31. prosinci 2014 a Výkaz zisku a ztráty za rok 2014 
a vzala na vědomí návrh na rozdělení zisku. Přezkoumala také Zprávu o vztazích podle § 82 odst. 1 zákona o ob
chodních korporacích. 

Roční závěrka k 31. prosinci 2014 byla ověřena auditorskou společností Ernst & Young Audit, s.r.o.  Výrok auditora 
byl vydán bez výhrad.

Dozorčí rada, na základě zprávy představenstva, předává své kladné hodnocení jedinému akcionáři při výkonu 
působnosti valné hromady a doporučuje, aby byla přijata příslušná usnesení.

Dozorčí rada současně děkuje představenstvu a všem zaměstnancům banky za výbornou spolupráci a pracovní 
úsilí vynaložené v průběhu roku 2014.

Axel Hummel 
předseda dozorčí rady

Vídeň, duben 2015
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Praha

Plzeň

České Budějovice
Jihlava

Liberec

Hradec Králové

Karlovy Vary

Olomouc

Ostrava

ZlínBrno

Znojmo

Pardubice

Frýdek-Místek

Teplice

Obchodní síť

Centrála

Praha
Na Pankráci 129
140 00 Praha 4
Tel.: +420 800 133 444

Regionální
centrála

Brno
M-Palác, Heršpická 5
658 26 Brno
Tel.: +420 800 133 444

Pobočky a firemní centra

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

Brno
Eden, Purkyňova 35 E
612 00 Brno
tel.: +420 549 428 966

České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. č. 27
370 01 České Budějovice
Tel.: +420 386 105 810
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Plzeň
Anglické nábřeží 12
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 350 211

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

Praha
Valentinská 20/10
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 778 720

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

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

Praha
Vinohradská 40
120 00 Praha 2
Tel.: +420 222 922 828

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

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

Praha
Dukelských Hrdinů 10
170 00 Praha 7
Tel.: +420 220 410 620

Praha
Centrum Černý Most 
Chlumecká 765/6
198 19 Praha 9
Tel.: +420 221 101 300

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

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

Znojmo
Mariánské nám. 6
669 02 Znojmo
Tel.: +420 515 282 511

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

Hradec Králové
Gočárova Třída 718/13
500 03 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
1. máje 59/5
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
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1010 Vienna, Austria
Tel.: +43 1 227320
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Výroční zpráva Sberbank CZ, a.s. je uveřejněna na webových stránkách banky v sekci  
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