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Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo působí na 
finančním trhu již od roku 1996. Ze společnosti s re-
gionálním dosahem se přeměnila ve finanční instituci 
s celorepublikovou působností. Záložna CREDITAS je 
v současné době stabilní společností disponující po-
bočkovou sítí po celé České republice s kompletním 
portfoliem produktů pro fyzické i právnické osoby od 
vedení běžných účtů přes výhodné spořicí a úvěrové 
produkty až po bezplatné internetové bankovnictví 
a platební karty MasterCard. Našim členům nabízíme 
rovněž služby zahraničního platebního styku, nákup 
a prodej cizích měn a na některých pobočkách nabí-
zíme směnárenské služby vybraných měn. Žádaným 
produktem jsou také devizové konverze za výhodné 
a individuálně sjednané směnné kurzy s okamžitou re-
alizací spotové měny.
 
Záložna CREDITAS je finanční společnost s družstevní 
právní formou zřízená dle zákona č. 87/1995 Sb., 
o spořitelních a úvěrních družstvech. Záložna nemá 
žádnou organizační složku podniku v zahraničí.

PŘEDSTAVENÍ
ZÁLOŽNY

ZÁLOŽNA CREDITAS | Představení Záložny
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B. Smetany 2719/1a, 370 01 České Budějovice

U Zvonu 4/9, 301 00 Plzeň
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Pekařská 72, 602 00 Brno

tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc

Hlavní třída 702, 708 00 Ostrava

tř. Tomáše Bati 1547, 760 01 Zlín

K Polabinám 1894, 530 02 Pardubice

Velká hradební 238/10, 400 01 Ústí nad Labem

Soukenné náměstí 115/6, 460 07 Liberec

Opletalova 1418/23, 110 00 Praha 1

Karla Engliše 3211/1, 150 00 Praha 5

Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8

Hasskova 97/12, 674 01 Třebíč

Krále Jana 1713, 583 01 Chotěboř

ZÁLOŽNA CREDITAS | Přehled poboček ZÁLOŽNA CREDITAS | Přehled poboček
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PŘEHLED VYBRANÝCH 
UKAZATELŮ V GRAFECH
(ÚDAJE PLATNÉ K 31. 12. 2015)
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ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDY
PŘEDSTAVENSTVA

ZÁLOŽNA CREDITAS | Úvodní slovo předsedy představenstva
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Vážení členové,

dovolte mi při příležitosti prezentace výroční zprávy Záložny pro-
vést krátké shrnutí nejen událostí uplynulého roku, ale i současné 
situace, a v daném ohledu vyjádřit i několik osobních slov.

Rok 2015 byl pro Záložnu rokem celkové stabilizace a konsoli-
dace po jejím několikaletém předchozím významném růstu. Byl 
to rok o to složitější, že v rámci naší činnosti bylo nutné současně 
postupovat hned po několika různých liniích a přitom průběžně re-
agovat na vývoj událostí a měnící se podmínky. Konkrétně se jed-
nalo o zásadní změnu legislativního rámce upravujícího činnost 
družstevních záložen, s tím spojený zvýšený zájem laické i od-
borné veřejnosti, podrobné sledování ze strany orgánu dohledu 
a strategický záměr přeměny na banku. Souběžně jsme přitom 
museli zabezpečit i výkon běžné obchodní činnosti, udržet stabilní 
finanční pozici a dosáhnout i příznivého výsledku hospodaření.

Rád bych proto konstatoval, že i navzdory náročným a specific-
kým podmínkám jsme za rok 2015 dosáhli velice dobrých a po-
vzbudivých výsledků, na kterých lze i do budoucna dále stavět, 
a můžeme proto tento rok celkově vyhodnotit jako úspěšný.

V roce 2015 byly také učiněny konkrétní významné kroky v nastou-
pené cestě směřující k přeměně Záložny na banku. Zejména bych 
zmínil jednoznačné odsouhlasení záměru transformace na banku 
a schválení projektu změny právní formy členskou schůzí a ná-
sledné podání vlastní žádosti o udělení bankovní licence ČNB. 
Jsme přesvědčeni, že doposud jsme učinili pro zdárnou přeměnu 
maximum, a jsme samozřejmě plně zavázáni činit tak i nadále. 
V rámci objektivity je však třeba zmínit, že další průběh tohoto pro-
cesu bude bez nadsázky nepochybně velice náročný a dosažení 
vytčeného cíle není záležitostí předem danou ani zaručenou. Aby 
byl přerod úspěšný a z naší Záložny se nakonec skutečně stala 
naše Banka, bude nutné celkově vynaložit a také dlouhodobě udr-
žet plnou koncentraci i nasazení a neustále prokazovat schopnost 
překonávat nepříznivé podmínky, které mohou v průběhu doby 
nastat, a to včetně externích faktorů mimo vlastní vliv nebo působ-
nost samotné Záložny.

S ohledem na nezadržitelně plynoucí čas se již nacházíme v roce 
2016, který bude pro Záložnu opět zlomovým a kritickým pro její 
další směřování. Jedná se především o další postup ve věci trans-
formace na banku, ale zároveň i o schopnost udržet si nadále 
stabilní finanční pozici a přitom ještě obchodně uspět v náročném 
konkurenčním prostředí zdejšího finančního trhu.
 
Závěrem mi dovolte, abych na tomto místě vyjádřil upřímné po-
děkování vám, našim klientům, obchodním partnerům i zaměst-
nancům za veškerou vaši přízeň a projevenou podporu. Velice si 
vážíme důvěry, kterou nás zahrnujete, a slibuji, že v následujícím 
období učiníme vše pro to, abychom tuto důvěru nezklamali a zá-
roveň zajistili pro Záložnu perspektivu jejího budoucího fungování 
už jako Banky CREDITAS.

S úctou váš

Ing. Vladimír Hořejší, MBA
předseda představenstva

V Olomouci 16. března 2016
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VYBRANÉ UDÁLOSTI 
ROKU 2015

4/2015

9/2015

7/2015

10/2015

OVLÁDNUTÍ
ZÁLOŽNY
 

Majitel investiční skupiny UNICAPITAL, pan Pavel Hubáček v loň-
ském roce posílil svůj vliv v oblasti finančních služeb tím, že získal 
více než půlmiliardový podíl na základním kapitálu Záložny. Pan 
Hubáček v roce 2015 navýšil základní kapitál Záložny celkem 
o 150 milionů korun, přičemž i tímto navýšením základní kapitál 
Záložny přesáhl výši jedné miliardy korun.

NOVÁ POBOČKA ZÁLOŽNY 
V PRAZE 

V září 2015 otevřela Záložna již třetí pobočku v Praze, tentokrát 
v Praze 8 – Florenc. Do administrativní budovy S9 Florenc, jejíž 
poloha zajišťuje vynikající dopravní dostupnost a která poskytuje 
velkorysé zázemí se čtyřmi klientskými pracovišti na ploše 120 
m2, se současně přestěhovala i pražská část centrály Záložny, 
která obsadila kancelářské prostory v pátém a šestém patře.

NOVELA ZÁKONA 
O SPOŘITELNÍCH A ÚVĚRNÍCH 
DRUŽSTVECH 

Nová legislativa zavedla v platnost tzv. pravidlo 1:10, které upra-
vuje vztah členského vkladu a úročeného depozita v Záložně mi-
nimálně v poměru jedna ku deseti. Tato úprava se dotkla vkladů 
vložených do Záložny od 1. července 2015.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ 
BANKOVNÍ LICENCE 

Záložna CREDITAS podala dne 22. října 2015 Žádost o licenci 
na banku a současně Žádost o udělení souhlasu se změnou 
právní formy.
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ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ
(ÚDAJE PLATNÉ K 31. 12. 2015)

Odbor interního auditu

Odbor Compliance a AML

Odbor kanceláře představenstva

Oddělení ICT Pobočky regionu Morava

Oddělení aplikační 
a produktové podpory Retail – region Čechy

Odbor personalistiky a mezd Pobočky regionu Čechy

Oddělení podpory pobočkové sítě

Odbor marketingu

Oddělení Call centrum Odbor Treasury Sales Oddělení tržních rizik

Oddělení analýzy pohledávek

Oddělení monitoringu pohledávek

Oddělení správy majetku Odbor Retailu

Oddělení operačních rizik 
a bezpečnosti

Odbor ICT Retail – region Morava

Odbor monitoringu pohledávek

Odbor právní

Úsek provozu a ICT Úsek obchodu Úsek finančních trhů Úsek řízení rizik Úsek financí

Odbor provozu Odbor strukturovaného 
financování

Odbor firemního 
financování

Odbor Treasury Trading Odbor kreditních rizik Odbor controllingu

Oddělení provozního Back Office

Oddělení firemního 
financování Praha

Oddělení Correspondent Banking Odbor účetnictví

Oddělení úvěrového Back Office

Oddělení firemního 
financování Olomouc

Oddělení Dealing

Odbor tržních a operačních rizik

Kontrolní komise Představenstvo Úvěrová komise

Komise pro řízení aktiv a pasiv
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 
ZÁLOŽNY CREDITAS, 
SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA ZA ROK 
KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2015

ZÁLOŽNA CREDITAS | Zpráva představenstva za rok končící 31. prosince 2015 ZÁLOŽNA CREDITAS | Zpráva představenstva za rok končící 31. prosince 2015

Vážené členky, vážení členové, vážení obchodní partneři a přátelé,

je nám potěšením vám předložit výroční zprávu Záložny CREDITAS, 
spořitelního družstva (dále jen „Záložna“) za rok 2015 a podat 
informaci o její celkové situaci, finanční pozici, výsledcích hospoda-
ření, činnosti a budoucích záměrech dalšího rozvoje.

Uplynulý rok byl hned z několika důvodů, o kterých dále v rámci 
této zprávy blíže pojednáme, pro Záložnu rokem zásadním 
a svým způsobem i přelomovým. Na úvod bychom proto rádi kon-
statovali, že i přes náročné cíle, nově dané specifické legislativní 
podmínky pro výkon činnosti a silné konkurenční prostředí byl uply-
nulý rok pro Záložnu celkově úspěšný. Záložna si udržela silnou 
a stabilní finanční pozici při celkovém bilančním objemu 10 286 
mil. Kč a dosáhla čistého zisku po zdanění 22,2 mil. Kč. Zpráva 
nezávislého auditora a účetní závěrka s uvedením podrobných 
informací o finanční pozici a výsledcích hospodaření jsou dále 
nedílnou součástí výroční zprávy.

Bezesporu nejvýznamnějším vnějším určujícím faktorem byla 
novelizace zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech, která byla po dlouhém a komplikovaném legislativ-
ním procesu zákonodárci v konečné podobě přijata teprve až 
v samotném závěru roku 2014. Nová právní úprava představuje 
politicko-regulatorní nástroj pro systémovou transformaci dosavad-
ního fungování sektoru družstevních záložen a bezprostředně se 
proto dotýká i samotné Záložny. S ohledem na význam a dopad 
těchto změn je při této příležitosti vhodné provést jejich stručnou 
rekapitulaci.

Od 1. ledna 2015 je družstevním záložnám stanovena povinnost 
odvodu dvojnásobné výše příspěvků do Fondu pojištění vkladů. 
Také se zvýšil povinný odvod části zisku družstevních záložen do 
rizikového fondu a od stejného data se aplikuje i zpřísněná pod-
mínka v poskytování produktů a služeb pouze členům.

Nová úprava zavedla i zásadní opatření ve vztahu k přijímání 
vkladů-depozit, které vynucuje větší zainteresovanost členů druž-
stva na fungování samotné družstevní záložny. Jedná se o stano-
vení minimální výše členského vkladu (souhrn základního a dal-
ších členských vkladů) ve výši jedné desetiny součtu úročených 
depozit daného člena. Pravidlo je účinné pro depozita vložená 
po 1. červenci 2015. Pro depozita vložená před tímto datem je 
pravidlo „jedna ku deseti“ aplikováno (za splnění určitých podmí-
nek) v mírnější podobě od 1. ledna 2018. Toto pravidlo znamená, 
že depozita nad desetinásobek souhrnu členských (kapitálových) 

vkladů daného člena jsou obecně umožněna, avšak nemohou být 
úročena. V relaci k tomuto pravidlu se vyskytly četné nejasnosti 
vyplývající z jeho specifičnosti i možných různých interpretací 
a vzniklá situace nakonec vyústila ve vydání oficiálního upřesňu-
jícího výkladového stanoviska ČNB v červnu 2015. Celé první 
pololetí roku 2015, které přitom bylo ve vztahu k tomuto pravidlu 
kritické a časově limitující, tak bylo poznamenáno věcnou i právní 
nejistotou pro družstevní záložny i jejich členy a klienty.

V rámci skupiny opatření účinných od počátku roku 2018 se dále 
zavádí hranice určující limit velikosti družstevní záložny, a to ve 
výši 5 mld. Kč její bilanční sumy. V případě jejího překročení se 
družstevní záložna bude nucena transformovat na banku, nebo 
pokračovat ve své činnosti bez možnosti dalšího růstu, resp. při 
povinnosti zredukovat svoji velikost pod tento limit.

V neposlední řadě dochází ke zpřísnění předmětu podnikání druž-
stevních záložen v oblasti poskytování úvěrů, kdy se zavádí limit 
úvěrů poskytnutých jednomu členovi družstva na 30 mil. Kč. Účin-
nost tohoto opatření je stanovena na 1. leden 2018, pro smlouvy 
uzavřené před tímto datem bude platit tříleté přechodné období. 
Od roku 2018 bude také platit pravidlo minimální výše základ-
ního členského vkladu ve výši 1 tis. Kč.

Přestože nový zákonný rámec klade na družstevní záložny značné 
nároky, Záložna nová pravidla vnímá veskrze pozitivně. Důvodem 
je, že transformace stávajícího sektoru a dosažení jeho kvalita-
tivně vyšší úrovně je objektivně žádoucí v zájmu obecném, zájmu 
Záložny jako instituce i zájmu jejích členů jako klientů a vlastníků. 
Představenstvo Záložny v daném ohledu zastává názor a je plně 
přesvědčeno, že jedinou smysluplnou variantou pro další činnost 
a rozvoj Záložny je opuštění segmentu družstevních záložen, a to 
získáním bankovní licence a přeměnou na banku. Jedná se přitom 
zároveň i o objektivně nevyhnutelnou kvalitativní změnu s nejdůle-
žitější prioritou, kterou Záložna musí podstoupit pro zajištění své 
další činnosti. Záložna je přitom rovněž připravena uzpůsobit svoji 
činnost tak, aby za každých okolností nebo za každého vývoje 
situace byl vždy zajištěn řádný soulad se současným i budoucím 
legislativním rámcem.

Záložna o svém strategickém záměru získání bankovní licence 
a o zahájení přípravných prací na projektu transformace informo-
vala již dříve. Ovšem zejména vzhledem ke značně komplikova-
nému průběhu legislativního procesu a z něj plynoucích přirozených 

nejistot se jevilo jako vhodné vyčkat s konkrétními transformačními 
úkony až na konečnou podobu nové právní úpravy. Vývoj dosa-
vadních událostí jen nasvědčuje tomu, že se ze strany Záložny 
v tomto ohledu jednalo o rozumné opatření, protože při daném vý-
voji situace nebylo možné reálně přijímat zásadní rozhodnutí nebo 
činit úkony, aniž by bylo možné se vyvarovat riziku jejich nutných 
následných korekcí nebo revokací a z nich plynoucích vícenákladů 
a dalších důsledků.

Z hlediska vlastního naplnění záměru přeměny jsou kritické roky 
2015 a zejména 2016, což se již částečně projevilo a nepo-
chybně i dále odrazí v obchodní politice, činnosti a vnitřní struktuře 
Záložny. Transformace na banku totiž mimo jiné zahrnuje i pře-
měnu stávající družstevní formy Záložny na akciovou společnost 
a naplnění celé soustavy potřebných kritérií pro udělení bankovní 
licence ČNB. To kromě dalšího vyžaduje i dosažení adekvátní 
úrovně řídicího a kontrolního systému včetně řízení rizik, udržování 
silné a transparentní kapitálové a finanční pozice a v neposlední 
řadě i udržitelný model obchodní činnosti, který po dohledné ob-
dobí zajistí v náročných konkurenčních podmínkách finančního 
sektoru další fungování instituce na bázi neomezeného trvání (tzv. 
„going concern“).

Záložna již v roce 2014 cíleně přistoupila k řízenému přerušení 
své růstové dynamiky několika předchozích let. Tato změna v sobě 
kombinuje jednak určitou přirozenou potřebu korekce dosavad-
ního růstu, nové legislativní podmínky a zejména právě záměr 
transformace na banku, protože při vysoké míře růstu jsou nároky 
na úspěšnou přeměnu včetně s tím spojených nároků na potřebné 
zdroje zpravidla náročnější. Záložna proto po celé období trans-
formace plánuje z hlediska své objemové velikosti udržovat setr-
valý nebo mírně klesající stav, a to zejména co se týká položek 
úvěrů a klientských vkladů a k obnově růstové dynamiky přistoupit 
až po úspěšně provedené transformaci na banku.

Jedním z významných milníků na nastoupené cestě byl nepo-
chybně červen 2015, kdy členská schůze jako nejvyšší orgán 
Záložny svým usnesením jednoznačně podpořila záměr transfor-
mace na banku a schválila projekt změny její právní formy. Na 
základě úspěšného zkompletování všech potřebných náležitostí 
a podkladů pak Záložna v říjnu 2015 dospěla do stadia, kdy 
mohla podat ČNB vlastní žádost o bankovní licenci, což je další 
významný mezník v celkovém projektu transformace.

S ohledem na obezřetnostní požadavky a uznávané standardy 
je Záložna jako regulovaná finanční instituce povinna soustavně 

klást náležitý důraz na účinné řízení rizik a funkci řídicího a kont-
rolního systému, což je významné zejména s ohledem na závazky 
z titulu přijímaných vkladů od členů. Je přitom veřejně známo, že 
sektor družstevních záložen je v důsledku svého historického vý-
voje a vyšších systémových rizik s ním spojených také předmětem 
dlouhodobější zvýšené pozornosti ČNB jako orgánu dohledu 
nad finančním trhem v ČR. Tento stav má přirozeně za následek, 
že i Záložna je prakticky průběžně předmětem různých forem 
dohledu, ať už tzv. formou na dálku či na místě. V roce 2014 
ČNB v Záložně provedla kontrolu zaměřenou na prověření řízení 
úvěrového rizika a rizik spojených s úvěrovými činnostmi, řízení 
tržních rizik, řízení rizika likvidity, proces zpracování a vypořádání 
obchodů na finančních trzích, systému vnitřně stanoveného kapi-
tálu, řízení rizik IS/IT a zásad a postupů odměňování. Záložna na 
základě této kontroly iniciativně přijala soustavu vnitřních opatření 
k nápravám všech identifikovaných nedostatků, přičemž adekvát-
nost těchto opatření byla v září 2015 ověřena nezávislým audito-
rem akceptovaným ČNB.

V průběhu roku 2015 dále došlo k významnému posílení a zkva-
litnění kapitálové pozice Záložny. Na základě uzavřených dohod 
o převodu družstevních podílů od určitých stávajících členů, které 
byly schváleny členskou schůzí Záložny v listopadu 2014, podali 
pan Pavel Hubáček a tři právnické osoby jednající ve shodě ČNB 
žádost k nabytí, resp. zvýšení kvalifikované účasti a ovládnutí Zá-
ložny, přičemž ČNB rozhodnutím ze dne 1. dubna 2015 tuto žá-
dost schválila. Pan Hubáček se po ovládnutí sám také významně 
podílel na dalším navýšení kapitálu Záložny, a to částkou 150 mil.
Kč. Ke zkvalitnění struktury kapitálu značnou měrou rovněž při-
spěly vázané převody dříve sjednaných podřízených vkladů členů 
do základního kapitálu v celkovém objemu 262,1 mil. Kč, přičemž 
tento proces intenzivně probíhal zejména v měsících červenec až 
říjen 2015. Vlastní převody vkladů a družstevních podílů jsou sice 
mimo vlastní působnost Záložny, protože jsou obvykle záležitostí 
vzájemných vztahů mezi členy jako jejich držiteli a majiteli. Nic-
méně pokud tím dochází k posilování kapitálové pozice Záložny, 
zkvalitňování její struktury či posilování transparentnosti, předsta-
venstvo veškeré tyto úkony i aktivity jim napomáhající podporuje 
a vítá, protože i to je jeden z nutných stěžejních předpokladů 
úspěšné přeměny na banku.
 
Výše uvedené faktory se přirozeně kladně projevily v kapitálové 
pozici Záložny k 31. prosinci 2015. Základní kapitál představovaný 
základními a dalšími členskými vklady činil 1 295,7 mil. Kč, což re-
flektuje čisté meziroční navýšení o 430,5 mil. Kč. Hodnota ukaza-
tele celkového kapitálového poměru dosáhla 14,29 % a hodnoty 
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ukazatelů kapitálových poměrů kmenového a celkového kapitálu 
Tier 1 shodně činily 14,08 %.

Zbývá ještě představit a adresovat vlastní obchodní činnosti Zá-
ložny za uplynulý rok.

Stěžejní činností Záložny v roce 2015 bylo i nadále poskytování 
úvěrů členům a přijímání vkladů od členů. Záložna přitom za svoji 
hlavní konkurenční výhodu považuje kulturu jednání s členy a kli-
enty, která je založena na osobním a profesionálním přístupu umož-
ňujícím individuální vyhodnocení jejich konkrétních potřeb a ná-
sledném poskytnutí odpovídajících vhodných produktů a služeb.

Nejvýznamnější složku aktiv představují pohledávky z poskytnu-
tých úvěrů členům, kde rozvahová hodnota k 31. prosinci 2015 
představovala 6 878 mil. Kč s meziročním poklesem o 10,0 %. 
Zastoupení pohledávek se selháním v portfoliu se k 31. prosinci 
2015 dát se srovnání se stavem k ultimu roku 2014 podařilo snížit 
z 17,5 % na hladinu 9,9 %. V rámci úvěrové činnosti se Záložna 
dlouhodobě zaměřuje především na korporátní financování vy-
braných podnikatelských subjektů a projektů a využívá přitom od-
borných zkušeností a znalostí svých úvěrových specialistů. Při exis-
tujících tržních podmínkách a objektivních možnostech Záložny 
se především jedná o vyhledávání a realizaci perspektivních in-
dividuálních obchodních příležitostí, které vhodným a přípustným 
způsobem kombinují faktory objemové velikosti, podstupovaných 
rizik a výnosového potenciálu. Záložna se přitom snaží progra-
mově uplatňovat aktivní klientský přístup a poskytovat řešení od-
povídající konkrétním individuálním potřebám úvěrovaných členů. 
Smyslem je také dosahovat určité konkurenční výhody ve srovnání 
s jinými poskytovateli úvěrů, kteří nemohou, nebo nejsou ochotni 
adresovat specifické potřeby klientů.

Největší zájem klientů je však tradičně o vkladové spořicí pro-
dukty, které také v různé formě využívá převážná většina členů 
Záložny. Nejvýznamnější složkou pasiv je proto objem přijatých 
vkladů, který dosáhl k 31. prosinci 2015 hodnoty 8 867 mil. Kč 
při řízeném meziročním poklesu o 7,3 %, a svědčí tak o pokra-
čující důvěře v Záložnu. Počet členů Záložny ke konci roku 2015 
dosáhl stavu 19 112 členů, což v podstatě indikuje setrvalý stav 
v porovnání s koncem roku 2014. S ohledem na změny vyplývající 
z nové legislativy Záložna pro své členy připravila časově limito-
vané akční nabídky za účelem optimálního nastavení parametrů 
ve vztahu k ukládaným prostředkům ještě s využitím stávajících 
zákonných podmínek účinných do 30. 6. 2015, a to zejména ve 
vztahu k pravidlu „jedna ku deseti“.

V souladu s obchodní strategií Záložna do budoucna hodlá po-
stupně přesouvat své zaměření od historické orientace na vkla-
dové a úvěrové produkty k plnohodnotné nabídce finančních 
produktů a služeb. Potěšující proto je narůstající zájem členů 
o využívání aktivního platebního styku prostřednictvím běžného 
účtu, služeb zahraničního platebního styku, nákupu a prodeje 
cizích měn, platebních karet a internetového bankovnictví. Od 
roku 2014 mohou také klienti Záložny za výhodných podmínek 
využít směnáren pro výměnu valut na vybraných pobočkách. 
Specialisté z úseku finančních trhů také denně vyhodnocují 
a připravují informace o odhadech dalšího vývoje na devizo-
vých trzích, abychom našim klientům usnadnili orientaci v této 
problematice. Jsme potěšeni, že můžeme konstatovat, že v sou-
časné době již využívá služeb nákupů a prodejů cizích měn více 
než 1 600 klientů a v roce 2015 bylo prostřednictvím Záložny 
zobchodováno více než 65 mld. Kč.

Pobočky Záložny jsou situovány zejména v krajských městech, 
aby byla zajištěna přijatelná fyzická dostupnost i pro členy z tzv. 
spádových oblastí a jejich síť tak efektivně pokrývala celé území 
ČR. Záložna zároveň klientům umožňuje zřizovat členství a sjed-
návat řadu vkladových produktů bez nutnosti osobní návštěvy 
pobočky a rovněž tak na dálku využívat možností internetového 
bankovnictví.

Záložna dále celkově dbá na vlastní vysoké profesionální stan-
dardy a prosazuje disciplinovaný přístup odpovídající úrovni 
a požadavkům kladeným na finanční instituce. Záložna si váží 
důvěry svých členů a provádí průběžné průzkumy jejich spokoje-
nosti, protože tato bezprostřední zpětná vazba je velmi cenným 
podnětem pro další zkvalitňování produktů a služeb Záložny i je-
jího dalšího rozvoje a růstu. Jako klientsky orientovaná instituce 
Záložna v roce 2015 pokračovala v rozvíjení školicích programů 
pro své zaměstnance a investovala prostředky s cílem zdoko-
nalení kvality služeb svým členům a žádoucího vnímání značky 
CREDITAS.

Záložna i nadále soustavně dbá na svůj odpovědný přístup vůči 
společnosti aktivním prosazováním obecně uznávaných principů 
v ekonomické a sociální oblasti, v životním prostředí a pracovně-
právních vztazích. Konkrétní kroky vedoucí k naplňování těchto 
principů zahrnují mimo jiné dodržování standardů a zásad etic-
kého chování, podporu neziskovým organizacím a dobročinným 
institucím, důraz na transparentnost v podnikání, poskytování rov-
ných příležitostí, péči o zaměstnance, třídění odpadu a omezo-
vání činností, které zatěžují stav životního prostředí.

Rok 2016 bude pro další směřování Záložny nepochybně rokem 
velice zásadním a v mnohých ohledech i určujícím. Jsme přitom 
přesvědčeni, že Záložna má potenciál i reálnou šanci úspěšně 
projít všemi nastávajícími změnami, a to obzvláště transformací 
na banku a bude moci svým klientům do budoucna nabízet a po-
skytovat produkty a služby na stále pokročilejší úrovni. V tomto 
ohledu pevně věříme, že dosavadní výsledky Záložny společně 
s její stabilní finanční pozicí, obchodními plány do budoucna, 
schopnostmi, úsilím zaměstnanců i pokračující podporou a důvě-
rou jejích členů jsou důvodem pro optimistický výhled do dalších 
let.

Dovolujeme si vás ujistit, že veškerá činnost a přijímaná rozhodnutí 
představenstva byla, jsou a budou vedena s maximální snahou 
učinit vše pro to, aby se Záložna dále úspěšně rozvíjela a mohla 
se ctí obstát na velmi silném konkurenčním trhu finančního podni-
kání v České republice už jako budoucí Banka CREDITAS.

V neposlední řadě bychom chtěli na závěr upřímně poděkovat 
všem členům a obchodním partnerům za doposud projevenou dů-
věru a také se ujistit, že jsme nadále plně zavázáni pokračovat ve 
vynakládání maximálního úsilí, řádné péče a plného nasazení ve 
prospěch Záložny a jejích plánů a cílů.

Ing. Vladimír Hořejší, MBA
předseda představenstva

Kamil Rataj, MBA
místopředseda představenstva

V Olomouci dne 16. března 2016
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Vážené členky, vážení členové, obchodní přátelé,

je mi potěšením vám předložit zprávu o činnosti úvěrové komise 
Záložny CREDITAS, spořitelního družstva (dále jen „Záložna“) 
za rok 2015.

V úvěrové komisi působili po celé období roku Mgr. et Bc. Jan An-
drš, DiS. a Ing. Tomáš Vojkůvka, DiS., přičemž v průběhu roku na-
hradil Ing. Roman Borůvka ve funkci člena komise Mgr. Radka Fotra.

Úvěrová komise vykonávala svoji činnost v souladu s příslušnými 
právními předpisy, Stanovami a ostatními vnitřními předpisy a zá-
sadami Záložny.

Úvěrová komise plní významnou rozhodovací roli ve vztahu k for-
mování finanční pozice, výsledkům hospodaření a podstupování 
rizik Záložny, a to zejména úvěrových. Úvěrová komise Záložny 
se při své činnosti řídí rozhodnutími představenstva Záložny s vý-
jimkou jí výlučně svěřených kompetencí Stanovami nebo obecně 
závaznými právními předpisy. Úvěrová komise v tomto ohledu:

• rozhoduje o:
 — poskytování úvěrů členům;
 — poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky 
za členy;

 — zajištění úvěrů;
• navrhuje představenstvu změny všeobecných obchodních pod-

mínek, zejména navrhuje změny úročení vkladů a úvěrů;
• má další působnost stanovenou Stanovami nebo obecně zá-

vaznými právními předpisy.

V průběhu roku 2015 proběhla celkem 104 zasedání úvěrové ko-
mise. Úvěrová komise se scházela vždy dle aktuální potřeby pro-
jednání předložených případů a v souladu s jednacím řádem úvě-
rové komise probíhala buď řádná zasedání, nebo rozhodování 
na dálku. O veškerých zasedáních a přijatých usneseních byly 
vyhotoveny příslušné písemné zápisy. Zásadními body jednání 
bylo zejména posuzování žádostí členů o poskytnutí úvěrů, na-
výšení úvěrů, změny úvěrových smluv ve smyslu odkladů splátek, 
prodloužení původně sjednaných lhůt splatnosti úvěrů, změny za-
jištění úvěrů či jiných povinností vyplývajících z konkrétní smlouvy 
o úvěru či smluv týkajících se jejich zajištění.

V rozhodnutích úvěrové komise za rok 2015 se projevila pláno-
vaná korekce úvěrového růstu několika předchozích let a cílená 

stabilizace velikosti Záložny na určité objemové hladině pro její 
plánovanou strategickou transformaci na banku.

Na základě rozhodnutí úvěrové komise Záložna v roce 2015 
poskytla celkem 66 úvěrů v objemu 3 058 mil. Kč včetně navý-
šení a prolongací stávajících úvěrů, což představuje v meziročním 
srovnání nárůst o 9,1 %. Výsledná rozvahová hodnota portfolia 
úvěrových pohledávek za členy k 31. prosinci 2015 činila 6 878 
mil. Kč s meziročním poklesem o 10,0 %. Průměrná úroková sazba 
u úvěrů poskytnutých v roce 2015 dosáhla 6,94 % p.a. a svým 
způsobem reflektuje tržní podmínky v kombinaci s rizikovým pro-
filem úvěrovaných členů, včetně jejich bonity a úvěruschopnosti. 
Celková struktura a kvalita úvěrového portfolia je výsledkem fak-
torů externí poptávky cílového klientského segmentu po úvěrových 
zdrojích v kombinaci s určitým požadovaným vyšším výnosovým 
potenciálem a s ním také nezbytně spojeným určitým vyšším rizi-
kovým profilem Záložny. Zastoupení tzv. ohrožených pohledávek 
v portfoliu se k 31. prosinci 2015 ve srovnání se stavem k ultimu 
roku 2014 podařilo snížit ze 17,5 % na hladinu 9,9 %.

Na základě návrhů předložených v roce 2015 byl úvěrovou komisí 
představenstvu doporučen nákup 11 titulů vybraných korporátních 
dluhopisů v celkovém objemu 880 mil. Kč v korunovém vyjádření.

V důsledku celkového přetrvávajícího sentimentu nízkých tržních 
úrokových sazeb a také zásadních legislativních úprav podmínek 
pro fungování sektoru družstevních záložen, úvěrová komise na-
vrhla i úpravy úrokových sazeb vkladových produktů, kterými jsou 
zejména běžné účty, spořicí účty a termínové vklady. Průměrná 
výše úroků na vkladových produktech sjednaných v roce 2015 či-
nila 2,68 %, resp. 2,78 % při zahrnutí i dříve sjednaných produktů.

S úctou

Mgr. et Bc. Jan Andrš, DiS.
předseda úvěrové komise

V Olomouci 16. března 2016
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Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi podat zprávu o činnosti kontrolní komise Záložny 
CREDITAS, spořitelního družstva (dále jen „Záložna“) za rok 2015.

Po celé období roku 2015 v kontrolní komisi působili JUDr. Alena 
Sikorová a Ing. Jitka Plášilová, přičemž v jeho průběhu nahra-
dila Mgr. Martina Tomeše ve funkci člena komise Ing. Kamila 
Valštýnová.

Kontrolní komise vykonávala svoji činnost v souladu s příslušnými 
právními předpisy, Stanovami a ostatními vnitřními předpisy Zá-
ložny.

Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost Záložny, projednává 
stížnosti členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady 
o hospodaření Záložny. Kontrolní komise je nezávislá na ostatních 
orgánech Záložny.

Kontrolní komise:
• dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce a k návrhu 

na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty Záložny;
• je oprávněna vyžadovat si u představenstva a úvěrové komise 

Záložny jakékoli informace o hospodaření Záložny; předsta-
venstvo a úvěrová komise Záložny jsou povinni bez zbytečného 
odkladu oznámit kontrolní komisi Záložny všechny skutečnosti, 
které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo posta-
vení Záložny a jejích členů;

• dohlíží, zda řídicí a kontrolní systém Záložny je účinný, ucelený 
a přiměřený, a poznatky z této činnosti alespoň jednou ročně 
vyhodnocuje;

• dohlíží a ujišťuje se o plnění schválených strategií Záložny včetně 
strategie řízení rizik, o integritě systémů účetnictví a finančního 
výkaznictví včetně spolehlivosti finanční a provozní kontroly, 
o dodržování právních povinností a příslušných standardů Zá-
ložnou a o adekvátnosti jejího systému komunikace a uveřejňo-
vání informací;

• se v rámci plnění svých kontrolních působností kriticky a kon-
struktivně podílí vhodným způsobem na vyhodnocování 
strategického a finančního řízení, řízení rizik a compliance 
a nasměrování, plánování a vyhodnocování činnosti vnitřního 
auditu Záložny;

• se předem vyjadřuje k návrhu na pověření fyzické nebo práv-
nické osoby zajišťováním výkonu funkce řízení rizik, funkce com-
pliance a funkce vnitřního auditu nebo na její odvolání; kontrolní 
komise vhodným způsobem posuzuje činnost těchto osob; bez 

souhlasu kontrolní komise nelze osobu z těchto funkcí odvolat; 
v případě, že výkon funkce zajišťuje více osob, vyjadřuje se 
kontrolní komise pouze k návrhu na pověření nebo odvolání 
osoby odpovědné za vedení dané funkce;

• vhodným způsobem posuzuje činnost členů představenstva 
Záložny; při posuzování činnosti členů představenstva Záložny 
a případném vyhledávání jeho nových členů zohledňuje kon-
trolní komise dostatečně širokou škálu vlastností a schopností 
a uplatňuje také zásady podporující účelnou a přiměřenou roz-
manitost v celkovém složení představenstva Záložny;

• stanoví zásady odměňování osoby pověřené zajišťováním vý-
konu funkce řízení rizik, funkce compliance, funkce vnitřního 
auditu a členů představenstva Záložny;

• vyhodnocuje celkový systém odměňování;
• může navrhnout představenstvu Záložny změny všeobecných 

obchodních podmínek;
• upozorňuje představenstvo Záložny na zjištěné nedostatky 

a dohlíží na zjednání nápravy;
• má další působnost stanovenou Stanovami nebo obecně zá-

vaznými právními předpisy.

Vzhledem ke skutečnosti, že za účelem naplnění jednoho ze zá-
sadních předpokladů pro úspěšnou realizaci zamýšlené strate-
gické přeměny Záložny na banku je objektivně nutné i dosažení 
a udržení adekvátního standardu řídicího a kontrolního systému 
(dále jen „ŘKS“), kontrolní komise jednak v rámci své působnosti 
předávala představenstvu doporučení za účelem jeho zdokonalo-
vání a odstraňování zjištěných nedostatků a dále rovněž aktivně 
a systematicky podporovala iniciativy a úkony, které k dosažení 
žádoucí úrovně ŘKS směřují nebo napomáhají.

Protože Záložna vzhledem ke své malé institucionální velikosti 
nemá zřízen zvláštní výbor pro audit, kontrolní komise plní také 
tuto funkci. Výkon této funkce spočívá ve:

• sledování a postupu sestavování účetní závěrky;
• hodnocení účinnosti vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu 

a systému řízení rizik;
• sledování procesu povinného auditu účetní závěrky;
• posuzování nezávislosti statutárního auditora a auditorské spo-

lečnosti, a zejména poskytování doplňkových služeb auditované 
osobě;

• doporučení auditora.

V rámci výkonu funkce výboru pro audit kontrolní komise doporu-
čila členské schůzi Záložny jako jejímu nejvyššímu orgánu, aby au-
ditorem pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2015 
byla určena společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. (IČ 
40765521), která byla také členskou schůzí schválena a následně 
i akceptována ČNB jako orgán dohledu. 

Kontrolní komise v průběhu roku projednala celkem tři stížnosti 
členů, z čehož jednu vyhodnotila jako částečně oprávněnou s do-
poručením dalšího postupu pro její vyřešení, a dvě stížnosti byly 
naopak posouzeny jako nedůvodné.

Kontrolní komise rovněž přezkoumala účetní závěrku, výroční 
zprávu, zprávu o vztazích a návrh na rozdělení zisku Záložny za 
rok končící 31. prosince 2015 a rozhodla se členské schůzi jako 
nejvyššímu orgánu Záložny doporučit jejich schválení.

S úctou

JUDr. Alena Sikorová
předsedkyně kontrolní komise

V Olomouci dne 16. března 2016
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– Ing. Vladimír Hořejší, MBA 

Je předsedou představenstva a členem vrcholného vedení. Vykoná-
val funkci člena představenstva od září 2012 a od května 2013 pů-
sobí ve funkci předsedy představenstva. V rámci své profesní praxe 
zastával řadu vedoucích pozic a funkcí, mimo jiné ředitele odboru 
informačních služeb a vypořádání obchodů v Konsolidační bance 
Praha, s.p.ú. a České konsolidační agentuře, náměstka ministryně 
informatiky ČR pro oblast e-Governmentu a místopředsedy před-
stavenstva a ředitele úseku financí a ICT v Evropsko-ruské bance, 
a.s. Po nástupu do Záložny v březnu 2012 nejprve zastával pozici 
poradce představenstva, od září 2012 působil na pozici ředitele 
oblasti řízení rizik a od května 2013 zastává pozici ředitele úseku 
obchodu. Je společníkem ve společnosti 4H Consulting s.r.o.

– Kamil Rataj, MBA 

Je místopředsedou představenstva a členem vrcholného vedení. 
Od května 2012 vykonával funkci člena představenstva, od 
června 2014 vykonává funkci místopředsedy představenstva Zá-
ložny a současně zastává pozici ředitele úseku provozu a ICT. 
V bankovnictví se pohybuje od roku 1999, kdy pracoval na ve-
doucích pozicích ve společnostech eBanka a.s. a Raiffeisenbank, 
a.s., kde byl aktivně zapojen do úspěšného projektu fúze obou 
bank a řídil centralizaci významných činností back-office a opti-
malizaci vybraných pobočkových procesů. Dále zastával vedoucí 
pozici v rámci projektu implementace bankovního systému, CRM 
a IB. Není členem v orgánech jiných právnických osob.

– Radim Synek 

Je členem představenstva a vrcholného vedení. Funkci člena 
představenstva vykonává od června 2014 a současně působí na 
pozici ředitele úseku finančních trhů a retailového bankovnictví. 
Před nástupem do Záložny pracoval 20 let v bankovnictví. Půso-
bil na pozici viceprezidenta Citibank a vedoucího oddělení ob-
chodování na mezibankovních trzích, na pozici ředitele oddělení 
obchodování na mezibankovních trzích pro Českou a Slovenskou 
republiku. V letech 2007 až 2009 působil v Citibank Londýn, kde 
měl na starosti obchodování na mezibankovních trzích v Česku, 
Slovensku, Rumunsku, Hong Kongu, Islandu a Srbsku. Je společní-
kem společnosti NASEB spol. s r.o. a SCILIF s.r.o., do března 2015 
byl společníkem a jednatelem společnosti Prague Wellness s.r.o.
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– Ing. Vladimír Hořejší, MBA – Kamil Rataj, MBA

– Radim Synek
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ZÁLOŽNY

– Mgr. et Bc. Jan Andrš, DiS.

Je členem úvěrové komise od srpna 2010, přičemž opětovně 
byl do funkce člena úvěrové komise zvolen v červnu 2015. Od 
června 2012 je zvolen předsedou úvěrové komise. V minulosti 
pracoval v realitním sektoru, následně ve finanční společnosti 
jako právník se zaměřením na úvěrovou a insolvenční problema-
tiku. V současné době působí v Záložně na pozici poradce před-
stavenstva. Není členem v orgánech jiných právnických osob.

– Ing. Tomáš Vojkůvka, DiS.

Je členem úvěrové komise od srpna 2010, přičemž opětovně byl 
do funkce člena úvěrové komise zvolen v červnu 2015. V minu-
losti pracoval v obchodní firmě jako manažer zodpovědný za 
ekonomiku obchodu a marketing. Jeho úkolem bylo naplňování 
koncepce obchodní politiky společnosti k maximalizaci ekono-
mického efektu z realizovaných obchodů pomocí marketingových 
nástrojů. V současnosti pracuje ve finanční společnosti jako eko-
nomický a marketingový manažer. Je členem představenstva Byto-
vého družstva Neherovy domy.

– Ing. Roman Borůvka

Je členem úvěrové komise od června 2015. V minulosti pracoval 
na pozici referenta pro zpracování dotací u společnosti K-PROFI 
spol. s r.o. a na pozici klientského pracovníka ve Fio banka, a.s. 
V Záložně působí již od roku 2012, kdy nastoupil na pozici fi-
nančního analytika v odboru controllingu a v současnosti pracuje 
na pozici ředitele odboru tržních a operačních rizik. Není členem 
v orgánech jiných právnických osob.

– JUDr. Alena Sikorová

Je členkou kontrolní komise od října 2013, přičemž opětovně byla 
do funkce člena kontrolní komise zvolena v červnu 2015. V le-
tech 2008 až 2012 působila ve funkci místopředsedkyně před-
stavenstva Záložny. V minulosti pracovala v České spořitelně, a.s. 
na pozici právníka správy rizik z bankovní činnosti a na pozici 
podnikového právníka. Byla rovněž předsedkyní škodní komise. 
Působila také v oblasti poskytování úvěrů, správy pohledávek 
a exekutorské činnosti. Od června 2010 do března 2014 půso-
bila na pozici ředitelky odboru právní podpory a Compliance. Je 
členem dozorčích rad společností MORAVAN, a.s. a ZEMSPOL 
STUDÉNKA a.s.

– Ing. Jitka Plášilová

Je členkou kontrolní komise od června 2014. Ve finančním sek-
toru působí od roku 1999, kdy zastávala pozici akvizitora a ob-
chodníka ve společnosti CAC Leasing, a.s., dále pracovala na 
pozici akvizitor, obchodník a zástupce ředitele pobočky ve spo-
lečnosti ČSOB Leasing, a.s. Další pracovní zkušenosti získala na 
pozici obchodníka ve společnosti CREDIT Financial s.r.o., kde se 
věnovala především zpracování poskytnutých úvěrů vč. zajištění 
nemovitostí a správou a vymáháním pohledávek. Od roku 2006 
působí na pozici manažera ve společnosti SMART HYPO s.r.o., 
kde se věnuje správě a vymáhání pohledávek, dražbám nemovi-
tostí a insolvenčnímu řízení. Není členem v orgánech jiných práv-
nických osob.

– Ing. Kamila Valštýnová

Je členkou kontrolní komise od června 2015. V současnosti působí 
na pozici finanční ředitelky společnosti UNICAPITAL a.s. V minulosti 
pracovala v několika finančních institucích, např. UniCredit Bank 
Czech Republic, a.s. jako relationship manager a deputy head of 
Corporate Clients Centre for Central Moravia, v HVB Banka Czech 
Republic, a.s. jako senior account manager a branch manager 
nebo v Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s. jako senior 
account manager. Zkušenosti má i jako úvěrový specialista a po-
radce firemních zákazníků. Není členem v orgánech jiných práv-
nických osob.

ZÁLOŽNA CREDITAS | Členové úvěrové komise ZÁLOŽNA CREDITAS | Členové kontrolní komise
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– Ing. Vladimír Hořejší, MBA

Je předsedou představenstva a členem vrcholného vedení. Vykoná-
val funkci člena představenstva od září 2012 a od května 2013 pů-
sobí ve funkci předsedy představenstva. V rámci své profesní praxe 
zastával řadu vedoucích pozic a funkcí, mimo jiné ředitele odboru 
informačních služeb a vypořádání obchodů v Konsolidační bance 
Praha, s.p.ú. a České konsolidační agentuře, náměstka ministryně 
informatiky ČR pro oblast e-Governmentu a místopředsedy před-
stavenstva a ředitele úseku financí a ICT v Evropsko-ruské bance, 
a.s. Po nástupu do Záložny v březnu 2012 nejprve zastával pozici 
poradce představenstva, od září 2012 působil na pozici ředitele 
oblasti řízení rizik a od května 2013 zastává pozici ředitele úseku 
obchodu. Je společníkem ve společnosti 4H Consulting s.r.o.

– Kamil Rataj, MBA

Je místopředsedou představenstva a členem vrcholného vedení. 
Od května 2012 vykonával funkci člena představenstva, od 
června 2014 vykonává funkci místopředsedy představenstva Zá-
ložny a současně zastává pozici ředitele úseku provozu a ICT. 
V bankovnictví se pohybuje od roku 1999, kdy pracoval na ve-
doucích pozicích ve společnostech eBanka a.s. a Raiffeisenbank, 
a.s., kde byl aktivně zapojen do úspěšného projektu fúze obou 
bank a řídil centralizaci významných činností back-office a opti-
malizaci vybraných pobočkových procesů. Dále zastával vedoucí 
pozici v rámci projektu implementace bankovního systému, CRM 
a IB. Není členem v orgánech jiných právnických osob.

– Radim Synek

Je členem představenstva a vrcholného vedení. Funkci člena před-
stavenstva vykonává od června 2014 a současně působí na po-
zici ředitele úseku finančních trhů a retailového bankovnictví. Před 
nástupem do Záložny pracoval 20 let v bankovnictví. Působil na 
pozici viceprezidenta Citibank a vedoucího oddělení obchodo-
vání na mezibankovních trzích, na pozici ředitele oddělení obcho-
dování na mezibankovních trzích pro Českou a Slovenskou repub-
liku. V letech 2007 až 2009 působil v Citibank Londýn, kde měl 
na starosti obchodování na mezibankovních trzích v Česku, Slo-
vensku, Rumunsku, Hong Kongu, Islandu a Srbsku. Je společníkem 
společnosti NASEB spol. s r.o. a SCILIF s.r.o., do března 2015 byl 
společníkem společnosti Prague Wellness s.r.o.

– Ing. Josef Holub, FCCA

Je členem vrcholného vedení. V Záložně pracuje od roku 2012 
na pozici ředitele úseku financí, od října 2013 do prosince 2013 
vykonával funkci člena kontrolní komise. V minulosti pracoval ve 
společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., do roku 2010 
působil jako finanční ředitel a člen představenstva ve společnosti 
Aviva životní pojišťovna, a.s. a následně jako nezávislý poradce 
a konzultant. Je kvalifikovaným členem asociace certifikovaných 
účetních ACCA (Velká Británie). Není členem v orgánech jiných 
právnických osob.
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– Mgr. Miroslav Morháč, MBA

Je členem vrcholného vedení. V Záložně pracuje od roku 2014 
na pozici ředitele úseku řízení rizik. V rámci své profesní kariéry 
nejprve působil v různých funkcích v oblasti obchodování na fi-
nančních trzích ve Slovenské sporiteľně a.s. a Hypovereisenbank. 
V Raiffeisenbank a.s. pak pracoval na pozici Treasury Sales, pro-
duktového a projektového manažera. Před nástupem do Záložny 
odpovídal za celkový business design a vývoj bankovních sys-
témů ve společnosti SunGuard. Není členem v orgánech jiných 
právnických osob.

– Jaromír Hošek, MBA

Je členem vrcholného vedení. V Záložně pracuje na pozici ře-
ditele odboru interního auditu. V minulosti působil jako ředitel 
1. úvěrního družstva Chotěboř. Od roku 2004 vykonával pozici 
vedoucího pobočky a zástupce ředitele Záložny, v letech 2004 
až 2007 zároveň vykonával funkci člena úvěrové komise Zá-
ložny. Funkci člena představenstva vykonával od června 2007 
do září 2012. Není členem v orgánech jiných právnických osob.

– Ing. Lenka Němečková

Je členkou vrcholného vedení. V Záložně pracuje od roku 2012 
a v současnosti působí na pozici ředitele odboru kanceláře před-
stavenstva. Dříve pracovala na pozici asistentky předsedy před-
stavenstva a projektového manažera. V minulosti zastávala pozici 
Office Managera ve společnosti NextiraOne Czech s.r.o., kde 
současně vedla agendu právní a personální, dále pak na pozici 
ředitele kanceláře AK Koutná, Slušná & Bělohlávek v.o.s. Není 
členem v orgánech jiných právnických osob.

– Bc. Radek Heloňa, DiS.

Je členem vrcholného vedení. V Záložně pracuje od roku 2011 
a v současnosti působí na pozici ředitele odboru Compliance 
a AML. Dříve pracoval na pozici specialisty Compliance a vedou-
cího oddělení Compliance. Zkušenosti v bankovním sektoru získal 
na pozici manažera Collections v Raiffeisenbank a.s. a v eBance, 
kde pracoval jako Supervizor na Klientském servisu. Je pověře-
ným vlastníkem Společenství vlastníků jednotek pro dům Norská 
239/37, 240/39 v Olomouci.

– Mgr. Radek Fotr

V Záložně vykonával funkci člena úvěrové komise od srpna 2010 
do června 2015. Zkušenosti v úvěrové oblasti získával po dobu 
5 let na pozici firemního poradce v České spořitelně, a.s. Dříve 
pracoval v Živnostenské bance na pozici vedoucího pobočky. 
V Záložně pracoval od března 2011 a působil na pozici vedou-
cího oddělení operačních rizik a bezpečnosti. Není členem v or-
gánech jiných právnických osob.

– Mgr. Martin Tomeš

V Záložně vykonával funkci člena kontrolní komise od srpna 2010 
do června 2015. V minulosti pracoval jako komerční právník se 
zaměřením na oblast problematiky poskytování úvěrů, vymáhání 
a správy pohledávek. Z pozice advokátního koncipienta spo-
lupracoval se Záložnou na základě mandátní smlouvy, jejímž 
předmětem bylo zejména poskytování právního servisu v oblasti 
vkladových a úvěrových produktů. Po vykonání advokátních zkou-
šek se jako samostatný advokát zaměřuje mimo jiné i na oblast 
družstevního práva. Je předsedou výboru Společenství vlastníků 
jednotek, Olomouc, Nové Sady, Rooseveltova 752/122, PSČ 
779 00.
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ZÁLOŽNA CREDITAS SI UVĚDOMUJE SVOJI SPOLEČENSKOU 
ODPOVĚDNOST, DLOUHODOBĚ UPEVŇUJE SVÉ POSTAVENÍ 
A AKTIVNĚ SE PODÍLÍ NA ŘADĚ PROJEKTŮ. PODOBNĚ JAKO 
V MINULÝCH LETECH I V TOMTO ROCE PODPORA SMĚŘOVALA 
DO OBLASTI SPORTU, LÉKAŘSTVÍ A CHARITATIVNÍCH PROJEKTŮ.

CHARITA 

Šance o.p.s. 
Podpora těžce nemocných dětí na Dětské klinice 
Fakultní nemocnice Olomouc prostřednictvím charitativní 
sbírky spolku a zakoupením vánočních hvězd.

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ 
Finanční sbírka zaměstnanců Záložny CREDITAS 
na podporu projektu proti rakovině prostaty 
s názvem Movember.

Mamma HELP, z.s. 
Finanční sbírka zaměstnanců Záložny CREDITAS 
na prevenci rakoviny prsu a programu na zlepšení kvality 
života onkologicky nemocných pacientek.

LÉKAŘSTVÍ 

Společnost pro gastrointestinální onkologii z.s. 
Finanční podpora nákladů spojených s organizací 
3. národního kongresu o kolorektálním karcinomu.

SPORT 

Český tenisový svaz vozíčkářů 
Finanční podpora nákladů spojených s organizací 
mezinárodního tenisového turnaje vozíčkářů 
v Prostějově – VINCI Wheelchair Czech Open 2015.

Equine Sport Center Olomouc o.p.s. 
Finanční podpora tělovýchovných a sportovních 
služeb v oblasti dostihové a sportovní činnosti.

Spolek TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc 
Zakoupením registrací u spolku TREND VOZÍČKÁŘŮ 
Olomouc na účast závodu Mattoni – Maraton Olomouc 
Záložna podpořila činnost ve prospěch těžce tělesně 
postižených občanů.

ZÁLOŽNA CREDITAS | Společenská odpovědnost ZÁLOŽNA CREDITAS | Organizační uspořádání
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PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00  Praha 4, Česká republika 
T: +420 251 151 111, F: +420 252 156 111, www.pwc.com/cz 
 
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00  Praha 4, IČ: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod oprávněním číslo 021. 
 
 

Zpráva nezávislého auditora 

členům Záložny CREDITAS, spořitelního družstva 
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Záložny CREDITAS, spořitelní družstvo, identifikační číslo  
634 92 555, se sídlem tř. Svobody 1194/12, Olomouc (dále „Záložna“), tj. rozvahy k 31. prosinci 2015, výkazu zisku 
a ztráty a přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok 2015 a přílohy, včetně popisu podstatných účetních 
pravidel a dalších vysvětlujících informací (dále „účetní závěrka“). 

Odpovědnost statutárního orgánu Záložny za účetní závěrku 
Statutární orgán Záložny odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu 
s českými účetními předpisy a za takové vnitřní kontroly, které považuje za nezbytné pro sestavení účetní závěrky 
tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

Úloha auditora 
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se 
zákonem o auditorech platným v České republice, Mezinárodními standardy auditu a souvisejícími aplikačními 
doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické 
požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje 
významné nesprávnosti. 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách 
a informacích uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně 
posouzení rizika významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. 
Při posuzování těchto rizik auditor zohledňuje vnitřní kontroly Záložny relevantní pro sestavení účetní závěrky 
podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit 
se k účinnosti vnitřních kontrol Záložny. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních pravidel, 
přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. 

Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho 
výroku. 

Výrok 
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Záložny k 31. prosinci 2015  
a jejího hospodaření za rok 2015 v souladu s českými účetními předpisy. 

Ostatní informace 
Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a tuto zprávu. 
Za ostatní informace odpovídá vedení Záložny. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. 
Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámit se s ostatními 
informacemi a zvážit, zda ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či našimi 
znalostmi o Záložně získanými během auditu účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními 
předpisy a zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Pokud na základě provedených prací 
zjistíme, že výše uvedené požadavky na ostatní informace nebyly splněny, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést 
v této zprávě. 

V rámci uvedených postupů jsme nic takového nezjistili. 

16. března 2016 

 

 

zastoupená partnerem 

 

 

Ing. Petr Kříž FCCA  
statutární auditor, ev. č. 1140   
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ROZVAHA K 31. PROSINCI 2015

(tis. Kč) Poznámka 31. prosince 2015 31. prosince 2014

AKTIVA

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 3 1 546 461 1 370 652

Pohledávky za bankami 4 815 760 756 148

v tom: a) splatné na požádání 126 285 245 937

 b) ostatní pohledávky 689 475 510 211

Pohledávky za klienty – členy družstevních záložen 5 6 878 236 7 646 900

Dluhové cenné papíry 6 913 194 635 381

Dlouhodobý nehmotný majetek 7 28 405 13 534

Dlouhodobý hmotný majetek 7 15 400 11 765

Ostatní aktiva 8 60 716 59 915

z toho: odložená daňová pohledávka 20 031 23 984

Náklady a příjmy příštích období 8 28 173 38 250

Aktiva celkem 10 286 345 10 532 545

PASIVA

Závazky vůči klientům – členům družstevní záložny 10 8 834 608 9 272 419

v tom: a) splatné na požádání 745 128 977 188

 b) ostatní závazky 8 089 480 8 295 231

Ostatní pasiva 11 59 846 58 763

Podřízené závazky 10 32 073 294 126

Základní kapitál 12 1 295 723 865 246

Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 12 24 930 13 928

Nerozdělený zisk z předchozích období 17 013 16 717

Zisk za účetní období 22 152 11 346

Pasiva celkem 10 286 345 10 532 545

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
ROK KONČÍCÍ
31.PROSINCE 2015

ZÁLOŽNA CREDITAS | Účetní závěrka rok končící 31. prosince 2015 ZÁLOŽNA CREDITAS | Účetní závěrka rok končící 31. prosince 2015

(tis. Kč) Poznámka 31. prosince 2015 31. prosince 2014

PODROZVAHOVÁ AKTIVA 13

Poskytnuté přísliby a záruky 205 981 111 852

Poskytnuté zástavy 396 691 377 472

Pohledávky ze spotových operací 150 611 192 788

Pohledávky z pevných termínových operací 860 381 1 192 217

Podrozvahová aktiva celkem 1 613 664 1 874 329

PODROZVAHOVÁ PASIVA 13

Přijaté přísliby a záruky 285 000 285 000

Přijaté zástavy a zajištění 4 055 300 4 928 839

Závazky ze spotových operací 150 527 189 989

Závazky z pevných termínových operací 861 501 1 198 625

Podrozvahová pasiva celkem 5 352 328 6 602 453

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2015

(tis. Kč) Poznámka 2015 2014

Výnosy z úroků a podobné výnosy 14 541 144 624 750

Náklady na úroky a podobné náklady 15 -263 911 -285 389

Výnosy z poplatků a provizí 6 090 4 393

Náklady na poplatky a provize 15 -9 804 -6 032

Zisk a ztráta z finančních operací 16 18 553 -675

Ostatní provozní výnosy 17 930 1 528

Ostatní provozní náklady 18 -4 949 -99 619

Správní náklady 19 -204 879 -155 889

v tom: a) náklady na zaměstnance -92 150 -93 608

z toho:  aa) mzdy a odměny -67 822 -68 174

  ab) sociální a zdravotní pojištění -21 186 -20 579

 b) ostatní správní náklady -112 729 -62 281

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 7 -14 111 -15 544

Opravná položka k pohledávkám 9 -27 781 -24 243

Zisk z běžné činnosti před zdaněním 41 282 43 280

Daň z příjmů 20 -19 130 -31 934

Zisk za účetní období 22 152 11 346

PODROZVAHA K 31. PROSINCI 2015
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2015

(tis. Kč) Základní kapitál Rezervní fond Rizikový fond Nerozdělený zisk Celkem

Zůstatek k 1. lednu 2014 833 792 6 039 7 839 16 819 864 489

Zisk za účetní období 0 0 0 11 346 11 346

Převody do fondů 0 25 25 -50 0

Vypořádací podíly (Pozn. 12.3) 0 0 0 -51 -51

Zánik nebo snížení členských vkladů 
(viz Pozn. 12.3)

-1 619 0 0 0 -1 619

Vznik nebo navýšení členských vkladů 33 073 0 0 0 33 073

Zůstatek k 31. prosinci 2014 865 246 6 064 7 864 28 064 907 238

Zisk za účetní období 0 0 0 22 152 22 152

Převody do fondů 0 5 501 5 501 -11 002 0

Vypořádací podíly (Pozn. 12.3) 0 0 0 -49 -49

Vznik nebo navýšení členských vkladů 430 477 0 0 0 430 477

Zůstatek k 31. prosinci 2015 1 295 723 11 565 13 365 39 165 1 359 818

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE
Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo (dále jen „Záložna“) byla zapsána do Obchodního rejstříku 26. února 1996 a má sídlo na ad-
rese tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc. V rámci vnitřního organizačního uspořádání se Záložna člení na centrálu a 14 oblastních 
poboček představovaných kontaktními obchodními místy v České republice.

Záložna je v rozsahu svého povolení působit jako družstevní záložna dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech 
(dále jen „ZSÚD“), oprávněna k výkonu těchto činností:

• přijímání vkladů od svých členů;

• poskytování úvěrů svým členům;

• platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy;

• poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky pro členy;

• obstarání inkasa pro členy;

• nákup a prodej cizí měny pro členy;

• pronájem bezpečnostních schránek členům*;

• finanční leasing pro členy*;

• otevírání akreditivů pro členy*;

*Pozn.: Záložna danou povolenou činnost zatím nevykonává.

a výlučně za účelem zajištění povolených činností je Záložna oprávněna vykonávat tyto činnosti:

• ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank;

• přijímat úvěry od družstevních záložen a bank;

• nabývat majetek pro účely zajištění vlastního provozu a disponovat s ním;

• obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z povole-
ných činností;

• obchodovat na vlastní účet s cennými papíry přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu;

• obchodovat na vlastní účet s dluhopisy, jejichž emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj nebo cen-
trální banka tohoto státu, dluhopisy, za které převzal záruku členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, a dluho-
pisy vydanými Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj nebo Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj 
nebo jinou mezinárodní finanční institucí, které je Česká republika členem;

• provádět obchody s Českou Národní Bankou (dále jen „ČNB“) podle zákona upravujícího její činnost.

Záložna je jako regulovaná úvěrová a finanční instituce povinna dodržovat příslušná pravidla obezřetného podnikání a podléhá do-
hledu ČNB, která je orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem v České republice.

Záložna je ovládaná panem Pavlem Hubáčkem (dále jen „Ovládající osoba“), který Záložnu ovládl nabytím přímého i nepřímého 
majetkového podílu prostřednictvím převodů družstevních podílů od jiných členů Záložny na základě uděleného souhlasu ČNB ze dne 
1. dubna 2015. Záložna je v důsledku toho také součástí skupiny smíšené holdingové osoby (dále jen „Skupina“) ve smyslu příslušných 
ustanovení aplikovatelných právních předpisů, která je tvořena právnickými osobami ovládanými stejnou Ovládající osobou a dále při-
druženými právnickými osobami. Z obezřetnostního hlediska dle výše uvedených právních předpisů Skupina tvoří celek, který podléhá 
dohledu ČNB na konsolidovaném základě. Záložna má z tohoto hlediska zákonný statut odpovědné družstevní záložny, v jehož rámci 
je povinna poskytovat ČNB veškeré informace potřebné pro provádění dohledu.

V závěru roku 2014 byla schválena novela ZSÚD, která zásadním způsobem upravuje podmínky pro další činnost družstevních záložen. 
V jejím důsledku došlo ke zvýšení příspěvků do Fondu pojištění vkladů a povinného odvodu části zisku do rizikového fondu, zpřísnění 
podmínek pro poskytování produktů a služeb pouze členům, úročení vkladů a poskytování úvěrů a také k posílení zainteresovanosti členů 
na fungování družstevních záložen. Od počátku roku 2018 se dále zavádí limit celkových aktiv družstevních záložen ve výši 5 mld. Kč. 
V případě jeho překročení se musí družstevní záložna buď transformovat na banku, či pokračovat ve své činnosti bez možnosti dalšího 
růstu, resp. při povinnosti zredukovat svoji velikost pod tento limit. Záložna již dříve informovala o svém strategickém záměru transfor-
mace na banku. Dne 24. června 2015 členská schůze svým usnesením schválila záměr transformace Záložny na banku a projekt změny 
její právní formy. Dne 22. října 2015 Záložna podala ČNB žádost o udělení bankovní licence.

ZÁLOŽNA CREDITAS | Účetní závěrka rok končící 31. prosince 2015 ZÁLOŽNA CREDITAS | Účetní závěrka rok končící 31. prosince 2015
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2.7 POHLEDÁVKY

Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě, která zohledňuje jistinu, naběhlý úrokový výnos nebo další příslušenství, snížené o oprav-
nou položku. Nedobytné pohledávky se odepisují po skončení insolvenčního řízení dlužníka, nebo dříve na základě vnitřního rozhodnutí 
Záložny o nedobytnosti pohledávky.

Jednotlivé pohledávky z finančních činností jsou tříděny do kategorií a podkategorií dle definic obezřetnostních pravidel, která lze shr-
nout následovně:

• Pohledávky kategorie bez „selhání“ (podkategorie „standardní“ a „sledované“) nejsou po splatnosti déle než 30 dní v případě po-
hledávek standardních, respektive 90 dní v případě pohledávek sledovaných. S ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka 
je u těchto pohledávek pravděpodobné jejich úplné splacení, aniž by Záložna přistoupila k uspokojení svého nároku ze zajištění. 
Pohledávku nelze zahrnovat do kategorie pohledávek „bez selhání“, a to konkrétně do podkategorie „standardní“, pokud byla v po-
sledních 2 letech z důvodu zhoršení finanční situace dlužníka restrukturalizována, respektive do podkategorie „sledovaná“, pokud 
k restrukturalizaci došlo v posledních 6 měsících.

• Pohledávka je považována za restrukturalizovanou, pokud dojde k nucené restrukturalizaci úvěru, která pravděpodobně povede ke 
snížení její hodnoty způsobené podstatným prominutím, nebo odkladem splátek jistiny, úroků nebo případně poplatků. Za restruktura-
lizovanou pohledávku se nepovažuje pohledávka vzniklá obnovením krátkodobého úvěru, pokud dlužník plnil povinnosti vyplývající 
z úvěrové smlouvy.

• Pohledávky kategorie „se selháním“ (podkategorie „nestandardní“, „pochybné“ a „ztrátové“) jsou po splatnosti více než 90 dní, nebo 
vykazují některý z indikátorů selhání na základě uplatnění principů obezřetnosti, aniž by však v takových případech skutečně muselo 
dojít k selhání nebo prodlení se splátkami závazků dlužníka.

• Pokud má Záložna více pohledávek za stejným dlužníkem a některá z nich naplňuje znaky selhání, jsou všechny pohledávky za 
dlužníkem zařazeny do kategorie pohledávek se selháním a v jejím rámci do stejné podkategorie pohledávek. Splňuje-li pohledávka 
současně kritéria pro zařazení do více podkategorií, je zařazena do nejhorší z těchto podkategorií.

2.8 OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky snižují rozvahovou hodnotu jednotlivých pohledávek, a to zejména z úvěrů. Výše opravných položek vychází z oce-
nění vymahatelné částky z pohledávek k rozvahovému dni při zohlednění současné hodnoty zajištění při nuceném prodeji.

Tvorba opravných položek a jejich použití nebo rozpuštění se vykazuje v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. V případě použití jsou 
ve výkazu zisku a ztráty dále vykázány náklady nebo ztráty spojené s úbytkem jednotlivých aktiv.

Záložna vzhledem k charakteru své činnosti, struktuře a objemu expozic úvěrového portfolia aplikuje pro hodnocení pohledávek a sta-
novení opravných položek pouze standardizovaný individuální přístup.

Opravné položky k úvěrům vedeným v cizí měně se tvoří v této cizí měně.

2.9 DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY

Záložna obchoduje na vlastní účet s dluhovými cennými papíry přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu.

Veškeré cenné papíry jsou zařazeny v rámci kategorie cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo vý-
nosů.

Nákupy a prodeje dluhových cenných papírů jsou účtovány ke dni obchodování. K datu vypořádání jsou proúčtovány do rozvahy. Pro 
oceňování úbytků z titulu prodeje se používá metoda váženého aritmetického průměru.

Cenné papíry jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny je i nakoupený alikvotní úrok a přímé náklady 
související s pořízením (např. poplatky a provize makléřům nebo burzám). Cenné papíry jsou k rozvahovému dni přeceněny na reálnou 
hodnotu a veškeré rozdíly z přecenění jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty. Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní 
„mid“ cena kótovaná příslušnou burzou cenných papírů, nebo jiným aktivním veřejným trhem. U cenných papírů denominovaných v cizí 
měně je jejich hodnota přepočtena na českou měnu aktuálním kurzem vyhlášeným ČNB a kurzový rozdíl je součástí přecenění na reál-
nou hodnotu.

V případě určitých dluhových cenných papírů má emitent právo (opci) na jejich předčasné splacení. Tyto opce představují vložený de-
rivát do hostitelského dluhopisu a nejsou vykazovány jako samostatné deriváty, jelikož jejich rizika a charakteristiky úzce souvisí s riziky 
a charakteristikami hostitelské smlouvy (dluhového cenného papíru) a hostitelská smlouva je vykázána v reálné hodnotě proti účtům 
nákladů nebo výnosů.

2.10 SPOTOVÉ MĚNOVÉ OPERACE

Spotovými měnovými operacemi se rozumí operace nákupu a prodeje cizoměnových finančních aktiv, kdy období od uzavření obchodu 
do jeho vypořádání není delší než 2 dny, případně jiné období v závislosti na zvyklostech trhu.

2. ÚČETNÍ POSTUPY

2.1 ZÁKLADNÍ ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Účetní závěrka, obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a související přílohu, je sestavena v sou-
ladu se zákonem o účetnictví, vyhláškami vydanými Ministerstvem financí České republiky a českými účetními standardy pro finanční 
instituce.

Účetní závěrka je sestavena na principu historických pořizovacích cen, který je modifikován přeceněním finančních nástrojů oceňova-
ných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů.

Částky v účetní závěrce jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak.

Záložna nesestavuje konsolidovanou účetní závěrku ani není součástí žádného konsolidačního celku.

Účetní závěrka je sestavena za předpokladu trvání podnikatelské činnosti Záložny a představenstvo je v tomto ohledu přesvědčeno, že 
Záložna má adekvátní zdroje ke své podnikatelské činnosti v dohledné budoucnosti.

2.2 OKAMŽIK USKUTEČNĚNÍ ÚČETNÍHO PŘÍPADU

Pro účetní zachycení finančních aktiv a pasiv platí následující pravidla:

• Okamžikem uskutečnění účetního případu je zejména den výplaty nebo příjem hotovosti, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. 
cenných papírů, den provedení platby, popř. inkasa z účtu klienta, den příkazu na korespondenta k provedení platby, den zúčtování 
příkazů banky s clearingovým centrem ČNB.

• Okamžik uskutečnění účetního případu pro další finanční operace je uveden v poznámkách níže.

Pro odúčtování finančních aktiv a pasiv platí následující pravidla:

• Finanční aktivum nebo jeho část Záložna odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními právy k tomuto finančnímu 
aktivu nebo jeho části. Rozdíl mezi hodnotou aktiva v účetnictví, resp. jeho části, které zaniklo nebo bylo převedeno na jiný subjekt, 
a mezi hodnotou za toto aktivum obdrženou, se zúčtuje do zisků nebo ztrát.

• Finanční závazek nebo jeho část zanikne, pokud je povinnost definovaná smlouvou splněna, zrušena, nebo skončí její platnost. Rozdíl 
mezi hodnotou závazku v účetnictví, resp. jeho části, který zanikl, nebo byl převeden na jiný subjekt, a mezi hodnotou za tento záva-
zek uhrazenou, se zúčtuje do zisků nebo ztrát.

2.3 CIZÍ MĚNY

Transakce denominované v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kurzem platným v okamžiku uskutečnění transakce.

Finanční aktiva a pasiva uváděná v cizích měnách jsou k rozvahovému dni přepočtena na české koruny devizovým kurzem zveřejněným 
ČNB.

Veškeré kurzové zisky a ztráty jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty. U aktiv a pasiv oceňovaných k rozvahovému dni reálnou hodnotou 
je kurzový rozdíl součástí přecenění na reálnou hodnotu.

2.4 VÝNOSOVÉ A NÁKLADOVÉ ÚROKY

Výnosové a nákladové úroky ze všech úročených nástrojů jsou vykazovány na akruálním principu denního úročení za použití lineární 
metody úrokové míry.

Úrokové výnosy zahrnují rovněž výnosové poplatky, které mají povahu úrokových výnosů.

Výnosové úroky z nesplácených pohledávek jsou časově rozlišovány a zahrnovány do zůstatku příslušné úvěrové angažovanosti. Tyto 
částky jsou zohledňovány při stanovení opravné položky ke sledovaným a ohroženým pohledávkám.

2.5 SANKČNÍ VÝNOSY

Sankční výnosy, které mají charakter smluvních pokut nebo úroků z prodlení, jsou zachycovány až na základě jejich inkasa.

2.6 VÝNOSY Z POPLATKŮ A PROVIZÍ

Poplatky a provize jsou vykazovány v období, s nímž časově a věcně souvisejí.
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2.15 NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE, PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ A JINÉ SOCIÁLNÍ FONDY

Náklady na zaměstnance jsou součástí správních nákladů a zahrnují odměny členům představenstva, úvěrové komise a kontrolní komise.

Záložna pravidelně odvádí zákonné odvody do státního rozpočtu k financování státního důchodového plánu a zdravotního pojištění 
a nad rámec těchto odvodů Záložna neposkytuje zaměstnancům dodatečné příspěvky na penzijní připojištění ani do žádných jiných 
penzijních fondů či plánů.

2.16 SPŘÍZNĚNÉ STRANY

Za osoby, které mají k Záložně zvláštní vztah se na základě ZSÚD, se považují členové Záložny, členové volených orgánů Záložny 
a osoby jim blízké dle občanského zákoníku (dále také jen „spřízněné strany“). V souladu se ZSÚD a Stanovami je Záložna oprávněna 
provádět výkon činností výhradně pro své členy. V tomto důsledku jsou prakticky veškeré finanční činnosti Záložny, kromě transakcí s pro-
tistranami, jejichž členství je vyloučeno zvláštním právním předpisem, prováděny se spřízněnými stranami.

Vybrané transakce, zůstatky a metody stanovení cen transakcí s vybranými spřízněnými stranami jsou uvedeny v Pozn. 5.3.

2.17 NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že 
tyto události poskytují doplňující důkazy o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím podmínky, které 
nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

3. POKLADNÍ HOTOVOST A VKLADY U CENTRÁLNÍCH BANK

(tis. Kč) 31. prosince 2015 31. prosince 2014

Pokladní hotovost 4 189 3 886

Peníze na cestě 0 335 813

Vklady u centrální banky 1 542 272 1 030 953

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank celkem 1 546 461 1 370 652

V rámci vkladů u centrální banky Záložna rovněž řádně udržuje prostředky povinných minimálních rezerv.

4. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI

(tis. Kč) 31. prosince 2015 31. prosince 2014

Termínové vklady 659 871 509 611

Běžné a spořicí účty 151 403 245 961

Ostatní pohledávky 4 486 576

Pohledávky za bankami celkem 815 760 756 148

5. POHLEDÁVKY ZA KLIENTY A ČLENY

5.1 POHLEDÁVKY DLE TYPU DLUŽNÍKA

(tis. Kč) 31. prosince 2015 31. prosince 2014

Pohledávky za klienty a členy – fyzickými osobami 252 919 257 311

Pohledávky za klienty a členy – fyzickými osobami podnikateli 5 824 12 680

Pohledávky za klienty a členy – právnickými osobami 6 900 785 7 630 419

Pohledávky za klienty a členy celkem 7 159 528 7 900 410

Opravné položky (viz Pozn. 9) -281 292 -253 510

Zůstatková hodnota pohledávek za klienty a členy celkem 6 878 236 7 646 900

Měnové spotové obchody jsou účtovány ke dni obchodování a pohledávky a závazky ze spotových operací mezi dnem sjednání 
a dnem vypořádání obchodu jsou zachyceny v podrozvaze v jejich nominální smluvní hodnotě. Veškeré otevřené spotové pozice jsou 
přeceněny k rozvahovému dni na reálnou hodnotu. Zisky nebo ztráty vzniklé ze změn reálných hodnot spotových operací jsou proúč-
továny v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty.

2.11 DERIVÁTY

Derivátové finanční nástroje jsou představovány pevnými termínovými mimoburzovními (OTC) měnovými swapy a forwardy. Záložna 
klasifikuje veškeré deriváty jako „deriváty k obchodování“ a nepoužívá metodu zajišťovacího účetnictví.

Deriváty jsou účtovány ke dni obchodování a jsou vykazovány v podrozvaze v jejich nominální smluvní hodnotě. Deriváty jsou nejprve 
zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně oceňovány reálnou hodnotou. Všechny deriváty jsou vykazovány v položce ostatní 
aktiva, mají-li pozitivní reálnou hodnotu, nebo v položce ostatní pasiva, je-li jejich reálná hodnota pro Záložnu negativní.

Změny reálné hodnoty finančních derivátů k obchodování jsou součástí zisku nebo ztráty z finančních operací.

Reálné hodnoty jsou odvozeny z modelu diskontovaných peněžních toků s použitím kotovaných tržních dat. Oceňovací modely zo-
hledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému 
dni vedení Záložny tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní 
likvidity trhu a úvěrového rozpětí.

2.12 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou a je odepisován rovnoměrně po dobu jeho předpokládané život-
nosti při uplatnění ročních odpisových sazeb, které jsou shodné s daňovými odpisovými sazbami.

Skupina majetku Délka odepisování v letech

Budovy, stavby a technické zhodnocení majetku v nájmu 50

Zařízení 3–10

Ostatní 5–10

Software 4

Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, jehož pořizovací cena přesahuje 40 tis. Kč, je aktivováno a je 
o něj zvýšena vstupní nebo zůstatková cena tohoto majetku. Odpisy jsou stanoveny dle jednotlivých kategorií majetku z této zvýšené 
ceny. Technické zhodnocení, jehož hodnota v daném účetním období nepřesáhne 40 tis. Kč, je účtováno přímo do spotřeby.

Náklady na opravy a udržování hmotného majetku se účtují přímo do nákladů.

Majetek užívaný na základě smluv o finančním leasingu není aktivován a je účtován stejným způsobem jako operativní leasing s tím, že 
částky nájemného jsou zahrnuty do nákladů rovnoměrně po dobu trvání smlouvy. Rovněž celkové leasingové závazky nejsou vykazo-
vány v pasivech.

Dlouhodobý hmotný majetek s jednotkovou cenou nižší než 40 tis. Kč tvořící soubory nábytku a vybavení je aktivován a následně line-
árně paušálně amortizován přímo do nákladů sazbou 25 % odpovídající době předpokládané životnosti 4 roky.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek s jednotkovou cenou nižší než 40 tis. Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok a dlouhodobý 
nehmotný majetek s jednotkovou cenou nižší než 60 tis. Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok je plně odepsán do nákladů při 
pořízení.

2.13 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Záložna není plátcem daně z přidané hodnoty („DPH“). DPH je proto součástí nákladů přijímaných služeb a ostatních plnění a dlouho-
dobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou včetně DPH.

2.14 ODLOŽENÁ DAŇ

Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva, nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou 
hodnotou s použitím úplné závazkové metody. Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně 
možno realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti.

Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž Záložna očekává její realizaci.
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5.3 ZŮSTATKY A TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

(tis. Kč) 31. prosince 2015

Rozvahová aktiva

Úvěry členům Skupiny* 168 500

Dluhopisy emitované členy Skupiny* 101 893

Ostatní aktiva provozní povahy vůči členům Skupiny* 30 630

Rozvahová pasiva

Závazky z přijatých vkladů od členů Skupiny* 288

Výnosy

Úroky a poplatky z úvěrů členům Skupiny* 15 607

Výnosy z dluhopisů emitovaných členy Skupiny* 1 013

Výnosy z titulu poskytnutých plnění provozní povahy členům Skupiny* 90

Náklady

Náklady z titulu přijatých plnění provozní povahy od členů Skupiny* 21 610

*Pozn.: K ovládnutí Záložny a jejímu začlenění do Skupiny došlo v průběhu roku 2015, komparativní údaje za rok 2014 proto nejsou ve vztahu k členům Skupiny uváděny. 

Uvedené náklady a výnosy s členy Skupiny představují hodnoty za celé účetní období roku 2015 s členy Skupiny dle stavu k 31. prosinci 2015, bez ohledu na dobu, po 

kterou byla daná protistrana součástí Skupiny.

Z titulu vztahů, expozic a operací se spřízněnými stranami nevznikla Záložně žádná újma. Veškeré transakce Záložny s těmito stra-
nami byly uskutečněny v rámci běžné činnosti a za obdobných podmínek a ve srovnatelných transakcích jako se třetími stranami bez 
zvláštního vztahu k Záložně. Tyto vztahy, expozice a operace pro Záložnu také nepředstavují vyšší než běžné riziko ani nevykazují jiné 
nepříznivé rysy.

6. DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY

(tis. Kč) 31. prosince 2015 31. prosince 2014

Státní dluhopisy ČR 84 856 0

Korporátní dluhopisy přijaté k obchodování na:

– burze v ČR 596 062 318 591

– jiném regulovaném trhu EU 232 276 316 790

Dluhové cenné papíry celkem 913 194 635 381

5.2 KVALITA PORTFOLIA POHLEDÁVEK

Pohledávky vůči klientům a členům a k nim vytvořené opravné položky jsou dle definic kategorií a podkategorií vydaných ČNB analy-
zovány takto:

31. prosince 2015
(tis. Kč)

Pohledávky brutto Opravné položky Pohledávky netto

Bez selhání:

– standardní 3 851 003 0 3 851 003

– sledované 2 358 168 14 579 2 343 589

Bez selhání celkem 6 209 171 14 579 6 194 592

Se selháním:

– nestandardní 194 925 25 874 169 051

– pochybné 298 075 96 254 201 821

– ztrátové 457 357 144 585 312 772

Se selháním celkem 950 357 266 713 683 644

Pohledávky celkem 7 159 528 281 292 6 878 236

 

31. prosince 2014
(tis. Kč)

Pohledávky brutto Opravné položky Pohledávky netto

Bez selhání:

– standardní 2 771 889 0 2 771 889

– sledované 3 551 311 17 950 3 533 361

Bez selhání celkem 6 323 200 17 950 6 305 250

Se selháním:

– nestandardní 1 024 956 82 577 942 379

– pochybné 203 686 68 766 134 920

– ztrátové 348 568 84 217 264 351

Se selháním celkem 1 577 210 235 560 1 341 650

Pohledávky celkem 7 900 410 253 510 7 646 900

Pro zmírnění ztrát v případě selhání pohledávek Záložna přijímá do zástavy zajištění k pohledávkám (viz Pozn. 21.4).

Akceptované zástavy jsou představovány majetkovým a osobním zajištěním. Majetkové zajištění zahrnuje nemovitosti, věci movité, cenné 
papíry, obchodní podíly, ochranné známky a pohledávky. Osobní zajištění zahrnuje ručení, zajišťovací směnky a bankovní záruky.

Hodnota přijatého zajištění je stanovena na základě vnitřního ocenění Záložny, které vychází ze znaleckých posudků nebo externích 
pozorovatelných dat cen jednotlivých druhů zajištění. Tato hodnota se dále diskontuje za účelem zjištění současné hodnoty pro případ 
nuceného prodeje (realizace zajištění). Takto snížená hodnota je rovněž zohledňována v rámci tvorby opravných položek (viz Pozn. 9). 
Hodnota zajištění je v průběhu úvěrového vztahu pravidelně posuzována.

Strukturu přijatých zástav za úvěry klientům a členům lze analyzovat takto:

(tis. Kč) 31. prosince 2015 31. prosince 2014

Nemovitosti 2 134 243 2 834 384

Pohledávky 1 185 373 924 693

Věci movité 267 371 764 334

Cenné papíry, obchodní podíly 103 104 92 213

Ostatní zajištění 365 173 313 215

Přijaté hodnoty zajištění celkem (viz Pozn. 13) 4 055 300 4 928 839

V roce 2015 byly restrukturalizovány pohledávky v celkovém objemu 316 225 tis. Kč (2014: 522 915 tis. Kč).

Celková výše částek úvěrů a příslušenství po splatnosti k 31. prosinci 2015 činila 353 489 tis. Kč (31. prosinci 2014: 158 716 tis. Kč).
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Záložna v letech 2015 ani 2014 nepoužívala majetek na základě smluv o finančním leasingu.

7.3 ODPISY A AMORTIZACE DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU

(tis. Kč) 2015 2014

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3 071 2 697

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku 8 091 10 347

Odpisy celkem 11 162 13 044

Amortizace souborů nábytku a vybavení s jednotkovou cenou nižší než 40 tis. Kč 2 949 2 500

Odpisy a amortizace celkem 14 111 15 544

8. OSTATNÍ AKTIVA A NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

(tis. Kč) 31. prosince 2015 31. prosince 2014

Odložená daňová pohledávka (viz Pozn. 20) 20 031 23 984

Zálohy na daň z příjmu (viz Pozn. 20) 28 744 21 621

Poskytnuté provozní zálohy – nájemné a služby 10 085 8 957

Poskytnuté zálohy na finanční operace 755 4 613

Kladná reálná hodnota derivátů (viz Pozn. 2.11) 386 0

Kladná hodnota z přecenění spotových pozic (viz Pozn. 2.10) 197 105

Ostatní aktiva 518 635

Ostatní aktiva celkem 60 716 59 915

Předplacené nájemné 23 557 37 018

Ostatní náklady příštích období 4 616 1 232

Náklady příštích období celkem 28 173 38 250

9. OPRAVNÉ POLOŽKY
Stav a změny opravných položek k rizikovým aktivům lze analyzovat takto:

(tis. Kč) Pohledávky z úvěrů

Stav k 1. lednu 2014 229 268

Tvorba netto 110 437

Rozpuštění -5 468

Použití (viz Pozn. 18) -80 727

Stav k 31. prosinci 2014 253 510

Tvorba netto 30 689

Rozpuštění -2 254

Použití (viz Pozn. 18) -653

Stav k 31. prosinci 2015 281 292

V roce 2015 byly odepsány pohledávky v hodnotě 56 tis. Kč (2014: 948 tis. Kč), které byly kryty výnosy z použití opravných položek 
do výše 0 tis. Kč (2014: 659 tis. Kč). Opravné položky byly dále použity na krytí ztrát z postoupení a převodu pohledávek ve výši 
653 tis. Kč (2014: 80 068 tis. Kč).

7. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK

7.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 

(tis. Kč) Software Nedokončené investice Celkem

Stav k 1. lednu 2014

Pořizovací cena 28 003 17 28 020

Oprávky -10 791 0 -10 791

Zůstatková hodnota 17 212 17 17 229

Přehled změn za rok končící 31. prosince 2014

Přírůstky 6 669 0 6 669

Úbytky 0 -17 -17

Odpisy -10 347 0 -10 347

Změny celkem -3 678 -17 -3 695

Stav k 31. prosinci 2014

Pořizovací cena 34 607 17 34 624

Oprávky -21 073 -17 -21 090

Zůstatková hodnota 13 534 0 13 534

Přehled změn za rok končící 31. prosince 2015

Přírůstky 5 661 17 301 22 962

Úbytky 0 0 0

Odpisy -8 091 0 -8 091

Změny celkem -2 430 17 301 14 871

Stav k 31. prosinci 2015

Pořizovací cena 40 269 17 301 57 570

Oprávky -29 165 0 -29 165

Zůstatková hodnota 11 104 17 301 28 405

7.2 PROVOZNÍ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

(tis. Kč)
Nedokončené 

investice
Technické zhodnocení 

majetku v nájmu
Zařízení Ostatní

Soubory drobného 
nábytku a vybavení

Celkem

Stav k 1. lednu 2014

Pořizovací cena 0 3 709 3 331 7 234 4 085 18 359

Oprávky 0 -123 -1 541 -2 937 0 -4 601

Zůstatková hodnota 0 3 586 1 790 4 297 4 085 13 758

Přehled změn za rok končící 31. prosince 2014

Přírůstky 0 367 2 796 527 2 349 6 039

Úbytky 0 -2 141 0 -568 -126 -2 835

Odpisy a amortizace 0 -62 -1 194 -1 441 -2 500 -5 197

Změny celkem 0 -1 836 1 602 -1 482 -277 -1 993

Stav k 31. prosinci 2014

Pořizovací cena 0 1 847 6 127 6 186 3 808 17 968

Oprávky 0 -97 -2 735 -3 371 0 -6 203

Zůstatková hodnota 0 1 750 3 392 2 815 3 808 11 765

Přehled změn za rok končící 31. prosince 2015

Přírůstky 2 514 1 007 2 053 3 099 1 810 10 483

Úbytky 0 -761 -62 0 -5 -828

Odpisy a amortizace 0 -41 -1 461 -1 569 -2 949 -6 020

Změny celkem 2 514 205 530 1 530 -1 144 3 635

Stav k 31. prosinci 2015

Pořizovací cena 2 514 2 034 8 102 9 284 2 664 24 598

Oprávky 0 -79 -4 180 -4 939 0 -9 198

Zůstatková hodnota 2 514 1 955 3 922 4 345 2 664 15 400
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12. VLASTNÍ KAPITÁL A ROZDĚLENÍ ZISKU

12.1 ZÁKLADNÍ KAPITÁL

(tis. Kč) 31. prosince 2015 31. prosince 2014

Základní členské vklady 1 911 1 938

Další členské vklady 1 293 440 863 308

Členské vklady ve vypořádání (viz Pozn. 11 a 12.3 a 21.2) 372 0

Základní kapitál celkem 1 295 723 865 246

Veškerý základní kapitál k závěrkovým datům byl plně splacen.

Výše zapisovaného základního kapitálu k 31. prosinci 2015 a 2014 činila 500 tis. Kč.

Počet členů Záložny k 31. prosinci 2015 činil 19 112 (31. prosince 2014: 19 378).

Celková hodnota přímých a nepřímých podílů Ovládající osoby na základním kapitálu Záložny k 31. prosinci 2015 představovala 49,3 %.

Členské vklady mohou být pouze peněžité. Základní členský vklad činí pro každého člena 100 Kč a je nutnou podmínkou členství. 
Člen může vložit do základního kapitálu Záložny i další členské vklady, přičemž takový vklad musí být vždy celočíselným násobkem 
základního členského vkladu. Vložení i následné převody členských vkladů podléhají v závislosti na jejich výši a velikosti podílů schválení 
představenstvem, členskou schůzí, nebo vyžadují i udělení souhlasu ČNB.

Člen je oprávněn snížit výši dalšího členského vkladu nejvýše o 20 % jeho původní výše za každých dvanáct měsíců ode dne jeho spla-
cení za podmínky, že další členský vklad zůstane celočíselným násobkem základního členského vkladu.

Na základě oficiálního výkladového upřesnění určitých ustanovení CRR v roce 2015 došlo ke změně v zachycování družstevních člen-
ských vkladů v případě jejich snížení či zániku. V důsledku toho lze tyto položky odúčtovat z kapitálu a vyplatit pouze pokud tím nedojde 
k ohrožení stability instituce a vždy až po udělení souhlasu ČNB. Základní kapitál k 31. prosinci 2015 proto zahrnuje i položku členské 
vklady ve vypořádání, přičemž k 31. prosinci 2014 byla tato položka součástí závazků (viz Pozn. 11). S takovými vklady již nejsou 
spojena hlasovací práva.

Výše vypořádacího podílu je určena poměrem členského vkladu, popřípadě snížení dalšího členského vkladu člena v daném účetním ob-
dobí, kterému v daném účetním období zaniklo členství, k součtu souhrnu všech členských vkladů a snížení dalších členských vkladů, vztahu-
jících se k danému účetnímu období, všech členů k poslednímu dni daného účetního období a souhrnu všech členských vkladů a snížení dal-
ších členských vkladů členů, kterým v daném účetním období zaniklo členství. Takto získaný poměr se násobí výší vlastního kapitálu Záložny 
po odečtení výše rizikového fondu a výše rezervního fondu Záložny. Pro určení výše vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu 
Záložny po odečtení rizikového fondu a rezervního fondu Záložny podle řádné účetní závěrky Záložny za rok, v němž členství zaniklo.

Vypořádací podíl je splatný do 3 měsíců ode dne schválení řádné účetní závěrky za účetní období, v němž členství zaniklo, nebo byl 
snížen další členský vklad. Výplatu vypořádacích podílů však nelze provést, pokud by tím došlo k ohrožení stability Záložny. Záložna je 
také oprávněna odložit výplatu vypořádacího podílu, anebo jeho části, pokud by výplata mohla ohrozit plnění požadavků podle přímo 
použitelného předpisu EU upravujícího obezřetnostní požadavky, a to na dobu, než pominou důvody, pro které byla výplata odložena.

12.2 ODMĚNY VÁZANÉ NA VLASTNÍ KAPITÁL

Zaměstnanci ani členové volených orgánů Záložny nemají nárok na odměny vázané na vlastní kapitál Záložny ani na odměny z něho 
poskytované.

12.3 ROZDĚLENÍ ZISKU

Rozdělení zisku spadá do působnosti členské schůze a zisk byl rozdělen nebo byl představenstvem navržen k rozdělení následovně:

(tis. Kč) Návrh 2015 Skutečnost 2014

Příděl do rezervního fondu 8 500 5 501

Příděl do rizikového fondu 8 500 5 501

Část vypořádacích podílů připadajících na zisk (viz Pozn. 11 a 12.1) 12 49

Převod do nerozděleného zisku 5 140 295

Zisk za účetní období celkem 22 152 11 346

Rizikový a rezervní fond slouží ke krytí rizik z poskytování úvěrů a záruk, ztrát a výkyvů hospodaření Záložny. Příděl do rizikového fondu 
povinně činí nejméně 20 % ročního zisku po zdanění, a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne částky nejméně 30 % souhrnu nesplace-
ných úvěrů a záruk poskytnutých Záložnou (2014: 10 %, resp. 20 %). Příděl do rezervního fondu povinně činí nejméně 10 % ze zisku 
po zdanění, a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne nejméně 20 % základního kapitálu Záložny.

10. ZÁVAZKY VŮČI KLIENTŮM – ČLENŮM DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽEN

(tis. Kč) 31. prosince 2015 31. prosince 2014

Závazky vůči klientům – členům družstevních záložen

– termínové vklady 7 706 917 6 667 936

– úsporné vklady vč. vkladů na vkladních knížkách 382 563 1 627 295

– běžné účty 745 128 977 188

Závazky vůči klientům – členům družstevních záložen celkem 8 834 608 9 272 419

Podřízené termínové vklady klientů – členů družstevních záložen 32 073 294 126

Podřízené závazky celkem 32 073 294 126

Vklady fyzických a právnických osob u Záložny jsou pojištěny dle pravidel zákona č. 21/1992, o bankách, ve znění pozdějších před-
pisů a Záložna za tímto účelem řádně odvádí stanovené příspěvky do Fondu pojištění vkladů (viz Pozn. 18).

Veškeré podřízené vklady byly sjednané v letech 2012 nebo 2013 s původní smluvní dobou splatnosti 6 let, pevnou úrokovou sazbou 
5 % p.a. a splňují podmínky pro zahrnování do kapitálu Záložny jako složka Tier 2. Na základě regulatorních pravidel dle čl. 64 Naří-
zení EU 575/2013 (CRR) se pro zahrnování do kapitálu aplikuje amortizace na lineární denní bázi po dobu pěti let do data splatnosti 
(viz Pozn. 21.2). Toto pravidlo snižování pro účely zahrnování do kapitálu nemá žádný dopad na sjednanou dobu splatnosti těchto 
vkladů a z ní vyplývající riziko likvidity. Na základě obdrženého souhlasu ČNB a dodatkových smluvních ujednání s držiteli těchto vkladů 
byly v průběhu roku 2015 za účelem zkvalitnění kapitálové struktury Záložny předčasně ukončeny a zároveň do základního kapitálu 
jako další členské vklady (složka kmenového kapitálu Tier 1) vázaně převedeny podřízené vklady v celkové hodnotě 262 053 tis. Kč.

Závazky vůči klientům a členům nezahrnují základní a další členské vklady, které tvoří základní kapitál Záložny a jsou prezentovány 
v Pozn. 12.

11. OSTATNÍ PASIVA

(tis. Kč) 31. prosince 2015 31. prosince 2014

Závazek z titulu daně z příjmů za zdaňovací období (viz Pozn. 20) 15 017 28 918

Dohadné účty pasivní 13 662 4 893

Závazky vůči dodavatelům 8 817 1 644

Závazky k Fondu pojištění vkladů 7 120 3 699

Závazky vůči zaměstnancům 3 904 3 867

Záporná reálná hodnota derivátů (viz Pozn. 2.11) 1 999 6 781

Srážková daň z připsaných úroků 1 973 1 892

Zdravotní a sociální pojištění 1 890 1 950

Závazky z titulu převodů klientů a přijaté neurčité platby 1 782 1 960

Vypořádací účty finančních trhů 1 285 77

Daň ze závislé činnosti 703 716

Záporná hodnota z přecenění spotových pozic (viz Pozn. 2.10) 112 135

Závazky z vypořádacích podílů (viz Pozn. 12.1 a 12.3) 20 1 632

Ostatní závazky z běžné činnosti 1 562 599

Ostatní pasiva celkem 59 846 58 763

Záložna neměla k 31. prosinci 2015 a 2014 žádné závazky po splatnosti vůči finančním orgánům, orgánům sociálního zabezpečení, 
zdravotním pojišťovnám ani Fondu pojištění vkladů.

Záložna je od r. 2012 účastníkem jednoho pasivního soudního sporu, kde se žalující protistrana domáhá zaplacení částky 9 mil. Kč 
s příslušenstvím z titulu postoupené pohledávky, kterou tato protistrana považuje za neexistující, přičemž žalovaná částka představuje 
úplatu za postoupení pohledávky. Záložna považuje právní obranu proti takovému nároku za zcela opodstatněnou a v daném případě 
neshledala důvod pro tvorbu rezervy na potenciální závazky ze soudních sporů.
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15. NÁKLADY NA ÚROKY, POPLATKY A PROVIZE

(tis. Kč) 2015 2014

Úrokové náklady z přijatých vkladů 263 911 285 389

Náklady na úroky celkem 263 911 285 389

Bankovní poplatky 4 706 4 572

Ostatní náklady na poplatky, provize a zprostředkování 5 098 1 460

Náklady na poplatky a provize celkem 9 804 6 032

16. ZTRÁTA A ZISK Z FINANČNÍCH OPERACÍ

(tis. Kč) 2015 2014

Čistá ztráta (-) z dlouhodobých cenných papírů včetně přecenění na reálnou hodnotu* -6 352 -4 950

Čistý zisk (+) z přecenění derivátů na reálnou hodnotu (viz Pozn. 2.11, 8, 11, 21.8) 5 169 20 415

Čistý zisk (+) / ztráta (-) z konverzí a přecenění cizích měn 19 736 -16 140

Čistý zisk (+) / ztráta (-) z finančních operací celkem 18 553 -675

*Úroky z dluhových cenných papírů za dobu držby jsou vykázány v rámci úrokových výnosů (viz Pozn. 14).

17. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY

(tis. Kč) 2015 2014

Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného majetku (viz Pozn. 7) 256 964

Výnosy z pronájmu 93 119

Ostatní výnosy 581 445

Ostatní provozní výnosy celkem 930 1 528

18. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY

(tis. Kč) 2015 2014

Ztráty z titulu postoupených a náklady z odepsaných pohledávek a exekucí (viz Pozn. 9) 957 81 026

Příspěvky do Fondu pojištění vkladů (viz Pozn. 19) 0 14 720

Náklady z titulu úbytků hmotného a nehmotného majetku 828 2 833

Dary a ostatní náklady na obecně prospěšné účely 3 100 1 000

Ostatní náklady 64 40

Ostatní provozní náklady celkem 4 949 99 619

13. PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
Podrozvahové položky jsou členěny následovně:

(tis. Kč) 31. prosince 2015 31. prosince 2014

Podrozvahová aktiva

Poskytnuté záruky 20 000 20 000

Nevyčerpané rámce kontokorentních úvěrů 9 091 36 383

Poskytnuté přísliby úvěrů 176 890 55 469

Poskytnuté zástavy 396 691 377 472

Pohledávky z derivátů (viz Pozn. 2.11, 8, 11 a 21.8) 860 381 1 192 217

Pohledávky ze spotových operací (viz Pozn. 2.10, 8 a 11) 150 611 192 788

Podrozvahová aktiva celkem 1 613 664 1 874 329

(tis. Kč) 31. prosince 2015 31. prosince 2014

Podrozvahová pasiva

Přijaté přísliby 285 000 285 000

Přijaté zástavy a zajištění (viz Pozn. 5.2) 4 055 300 4 928 839

Závazky z derivátů (viz Pozn. 2.11, 8, 11 a 21.8) 861 501 1 198 625

Závazky ze spotových operací (viz Pozn. 2.10, 8 a 11) 150 527 189 989

Podrozvahová pasiva celkem 5 352 328 6 602 453

Přísliby poskytnutí úvěrů a vydané záruky třetím stranám vystavují Záložnu rizikům úvěrovému a likvidity a z nich plynoucí potenciální 
ztrátě v případě nedodržení podmínek plnění ze strany klienta.

Kromě hodnot zástav přijatých v rámci zajištění úvěrových angažovaností (viz Pozn. 5.2) k 31. prosinci 2015 a 2014 neexistovaly žádné 
závazky vyplývající z výkonu svěřeneckých povinností a Záložna nepředala ani nepřijala žádné hodnoty do úschovy nebo správy.

Záložna má zatížena aktiva ve prospěch protistran finančních institucí, přičemž tyto případy odrážejí běžné podmínky fungování finanč-
ního trhu a nevykazují žádné mimořádné nebo nepříznivé rysy. Záložna zřídila u jedné bankovní protistrany zástavní právo ke svému 
termínovému vkladu v hodnotě 300 mil. Kč (31. prosince 2014: 300 mil. Kč). Záložna má z tohoto titulu nárok čerpat v případě potřeby 
u dané bankovní protistrany kontokorentní úvěr až do limitu 285 mil. Kč (2014: 285 mil. Kč) vykázaného v položce Přijaté přísliby. 
Ve prospěch 4 bankovních protistran byla k 31. prosinci 2015 zřízena zástavní práva ve výši celkem 95,7 mil. Kč (31. prosince 2014: 
76,5 mil. Kč). Důvodem je poskytnutí zajištění těmto finančním protistranám za účelem provádění běžných obchodů Záložny na finanč-
ních trzích. Zástavní právo na 1 mil. Kč je zřízeno k prostředkům na spořicím účtu Záložny vedeném u jedné bankovní protistrany, na 
základě kterého je umožněna nabídka služeb platebních karet členům Záložny, protože Záložna vlastní platební karty nevydává.

14. VÝNOSY Z ÚROKŮ A PODOBNÉ VÝNOSY

(tis. Kč) 2015 2014

Úrokové výnosy z úvěrů a pohledávek 470 683 558 757

Poplatky z úvěrů mající povahu úroků 13 733 9 346

Úrokové výnosy z vkladů u bank 11 580 14 487

Úroky z dluhových cenných papírů za dobu držby (viz Pozn. 2.9 a 16) 45 148 42 160

Výnosy z úroků a podobné výnosy celkem 541 144 624 750

Za rok 2015 bylo do výnosů zahrnuto 9 967 tis. Kč nesplacených úroků z klasifikovaných úvěrů (2014: 6 578 tis. Kč). K těmto částkám 
nesplacených úroků byly u sledovaných pohledávek po splatnosti do 30 dnů vytvořeny opravné položky ve výši koeficientu aplikovaného 
pro danou kategorii sledovaných pohledávek a v případě ostatních nesplacených úroků byly vytvořeny opravné položky v plné výši.
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Ostatní (tis. Kč) 2015 2014

Mzdy a odměny 55 031 58 042

Sociální náklady a zdravotní pojištění 17 860 18 487

Ostatní náklady 3 142 4 648

Celkem 76 033 81 177

Odměny členů volených orgánů zahrnují veškeré odměny, včetně odměn ze souběžného pracovněprávního poměru, pokud byl takový 
sjednán, za období, po které byla vykonávána funkce člena voleného orgánu. 

Statistika zaměstnanců a členů volených orgánů:

2015 2014

Počet zaměstnanců k 31. prosinci 144 138

Členové volených orgánů:

– Představenstvo 3 3

– Úvěrová komise 3 3

– Kontrolní komise 3 3

20. DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daňový náklad zahrnuje:

(tis. Kč) 2015 2014

Čistý daňový náklad daně z příjmů 15 177 28 334

Odložený daňový náklad 3 953 3 600

Daňový náklad celkem 19 130 31 934

Splatný daňový náklad daně z příjmů byl určen následovně:

(tis. Kč) 2015 2014

Zisk před zdaněním 41 282 43 280

Změna stavu opravných položek a odpisy pohledávek (viz Pozn. 9) 28 739 105 268

Náklady daňově neuznatelné a ostatní položky nezahrnované do základu daně 9 810 3 653

Daňový základ 79 831 152 201

Daňový náklad po aplikaci 19% daně z příjmů na daňový základ 15 168 28 918

Ostatní daňové položky zúčtované v běžném období 9 -584

Celkový daňový náklad daně z příjmů 15 177 28 334

Náklad daně z příjmů je stanoven jako nejlepší možný odhad vedení Záložny k datu sestavení účetní závěrky. Skutečná výše daňové 
povinnosti je určena na základě následného sestavení přiznání daně z příjmů právnických osob v příslušné zákonné lhůtě. Skutečná 
daňová povinnost Záložny za zdaňovací období roku 2014 činila 28 927 tis. Kč a byla řádně uhrazena.

Odloženou daň lze analyzovat následovně:

(tis. Kč) Proúčtovaná Neproúčtovaná

Odložená daňová pohledávka – opravné položky k úvěrům

Stav k 1. lednu 2014 27 584 15 977

Změna stavu 2014 -3 600 8 206

Stav k 31. prosinci 2014 23 984 24 183

Změna stavu 2015 -3 953 9 232

Stav k 31. prosinci 2015 20 031 33 415

Potenciální dodatečná odložená daňová pohledávka nebyla proúčtována, protože její uplatnění v budoucnosti nebylo vyhodnoceno 
jako pravděpodobné. Pro výpočet odložené daně byla použita sazba daně z příjmu 19 %.

19. SPRÁVNÍ NÁKLADY
Správní náklady jsou představovány následujícími položkami:

(tis. Kč) 2015 2014

Zaměstnanci a členové volených orgánů 92 150 93 608

Příspěvky do Fondu pojištění vkladů* 28 978 0

Nájemné a leasing 25 236 16 975

Provoz informačního systému 11 216 8 214

Propagace 7 977 5 135

Právní, daňové a jiné poradenství 7 593 6 034

Audity a ověřování 5 160 4 553

Spotřeba vody, plynu a elektrické energie 4 503 3 335

Telekomunikace 3 170 2 722

Outsourcing služeb 3 014 1 636

Údržba majetku a vybavení 1 996 784

Reprezentace 1 835 1 151

Cestovné 1 282 1 152

Poplatky, ověřování a podobné náklady 952 899

Spotřeba pohonných hmot 908 1 019

Poštovné 841 794

Nákup drobného vybavení 830 943

Pojistné 658 714

Kancelářské potřeby 305 403

Ostatní – různé 6 275 5 818

Správní náklady celkem 204 879 155 889

*Položka je v roce 2015 vykazována v rámci správních nákladů s ohledem na zajištění konzistentnosti s metodikou výkaznictví ČNB. V roce 2014 byla tato položka 

vykazována v rámci ostatních provozních nákladů (viz Pozn. 18) dle vyhlášky Ministerstva financí ČR pro finanční instituce.

Náklady na zaměstnance a členy volených orgánů jsou dále analyzovány následovně:

(tis. Kč) 2015 2014

Mzdy a odměny 67 822 68 381

Sociální náklady a zdravotní pojištění 21 186 20 579

Ostatní náklady 3 142 4 648

Celkem 92 150 93 608

Z toho:

Představenstvo (tis. Kč) 2015 2014

Mzdy a odměny 10 050 7 118

Sociální náklady a zdravotní pojištění 2 394 1 302

Celkem 12 444 8 420

Úvěrová komise (tis. Kč) 2015 2014

Mzdy a odměny 2 272 1 486

Sociální náklady a zdravotní pojištění 773 505

Celkem 3 045 1 991

Kontrolní komise (tis. Kč) 2015 2014

Mzdy a odměny 469 1 735

Sociální náklady a zdravotní pojištění 159 285

Celkem 628 2 020
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Rizikové expozice jsou charakterizovány následovně:

(tis. Kč) 31. prosince 2015 31. prosince 2014

Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko, riziko protistrany a rozmělnění

Expozice vůči institucím 181 914 258 965

Expozice vůči podnikům 6 400 573 6 417 102

Expozice v selhání 1 025 466 2 012 475

Ostatní expozice 959 921 820 254

Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem 8 567 874 9 508 796

Rizikové expozice pro měnové riziko při STA 109 841 0

Rizikové expozice pro operační riziko – přístup BIA 623 756 535 950

Rizikově vážené expozice celkem 9 301 471 10 044 746

Kapitálové požadavky jsou stanoveny následovně:

(tis. Kč) 31. prosince 2015 31. prosince 2014

Kapitálové požadavky k úvěrovému riziku při standardizovaném přístupu („STA“) k:

Expozicím vůči institucím 14 553 20 717

Podnikovým expozicím 512 046 513 368

Expozicím po splatnosti 82 037 160 998

Ostatním expozicím 76 794 65 620

Kapitálové požadavky k úvěrovému riziku při STA celkem 685 430 760 703

Kapitálové požadavky k měnovému riziku při STA 8 787 0

Kapitálové požadavky k operačnímu riziku – přístup BIA 49 900 42 876

Kapitálové požadavky celkem 744 117 803 579

Kapitálové poměry jsou prezentovány následovně:

(tis. Kč) 31. prosince 2015 31. prosince 2014

Kmenový kapitál Tier 1 14,08 % 8,78 %

Kapitál Tier 1 14,08 % 8,78 %

Celkový kapitál 14,29 % 11,13 %

Záložna je dále povinna mít zaveden a udržován systém vnitřně stanoveného kapitálu (dále jen „SVSK“). SVSK je nástrojem pro stano-
vení a průběžné posuzování vnitřně stanovené kapitálové potřeby, plánování a průběžné udržování vnitřně stanovených kapitálových 
zdrojů v takové výši, struktuře a rozložení, aby byla dostatečně pokryta rizika, kterým je nebo by mohla být Záložna vystavena. SVSK je 
koncipován na bázi ukazatele celkového kapitálového poměru. SVSK nad rámec regulatorních požadavků na kapitál dle CRR zahrnuje 
i individuální přirážky a dodatečné požadavky k rizikům koncentrace, velkých expozic, úrokovému a tržnímu, likvidity a strategickému 
a reputačnímu, přičemž kapitálové zdroje SVSK jsou stejné jako v případě regulatorního kapitálu. Hodnota SVSK je také vyhodnocována 
ve vztahu k výsledkům komplexních stresových testů za účelem stanovení a přijímání korigujících opatření.

21.3 POMĚROVÉ UKAZATELE

Součástí povinně uveřejňovaných údajů jsou i následující poměrové ukazatele, které odrážejí rizikový a výnosový profil Záložny:

(tis. Kč) 31. prosince 2015 31. prosince 2014

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) 0,212 % 0,109 %

Rentabilita průměrného kapitálu Tier 1 (ROAE) 2,152 % 1,319 %

Aktiva na jednoho zaměstnance* 83 629 tis. Kč 82 286 tis. Kč

Správní náklady na jednoho zaměstnance* (viz Pozn. 19) 1 690 tis. Kč 1 218 tis. Kč

Zisk nebo ztráta po zdanění na jednoho zaměstnance*  180 tis. Kč 89 tis. Kč

* Hodnoty v relaci k počtu zaměstnanců i jejich porovnatelnost v čase mohou být ovlivněny v závislosti na skutečnosti, zda jsou agendy a činnosti vykonávány prostřednic-

tvím vlastních zaměstnanců, nebo zajišťovány prostřednictvím externích dodavatelů včetně tzv. outsourcingu. 

21. ŘÍZENÍ RIZIK

21.1 SYSTÉM ŘÍZENÍ RIZIK

Záložna z titulu své činnosti podstupuje řadu rizik. Záložna má povinnost mít nastaven řídicí a kontrolní systém tak, aby umožňoval 
soustavné a účinné řízení rizik, poskytoval nezkreslený obraz o míře podstupovaných rizik, zabezpečil včasné rozpoznání a zachycení 
veškerých relevantních rizikových faktorů a zohledňoval kvantitativní a kvalitativní aspekty řízení rizik. Záložna má zřízen odborný útvar 
řízení rizik, který je nezávislý na osobách ve vrcholném vedení. Konečnou odpovědnost za vyhodnocení informací a včasná přijetí od-
povídajících opatření při řízení rizik nese představenstvo.

Základem pro řízení rizik je strategie řízení rizik, která pokrývá riziko úvěrové (včetně rizika koncentrace), tržní a operační (včetně rizika 
bezpečnosti IT). Ve strategii jsou popsány hlavní principy pro identifikaci, měření a řízení rizik a dále metody a nástroje na řízení rizik. 
Součástí strategie řízení rizik je také stanovení zásad pro tvorbu pohotovostních plánů.

Aktivity Záložny při podstupování a řízení finančních rizik spočívají zejména v kontrolovaném a řízeném používání finančních nástrojů 
a stanovování přípustných limitů.

Součástí řídicího a kontrolního systému Záložny je také komplexní stresové testování. Komplexní stresové testování spočívá v mode-
lování různých simulovaných scénářů, které testují různé idiosynkratické (specifické události týkající se výhradně Záložny) a syste-
matické šoky (vyplývající ze ztížených podmínek na trzích v ČR i ve světě). Výsledkem komplexního stresového testování je kvan-
tifikace dopadů zmíněných šoků na riziko úvěrové, tržní, likvidity a rovněž kapitálové přiměřenosti. Komplexní stresové testování 
je prováděno na měsíční bázi. V případě negativních dopadů komplexních stresových scénářů jsou Záložnou přijímána korigující 
opatření.

Záložna kromě pravidelných čtvrtletních souhrnných zpráv o řízení rizik monitoruje všechny významné rizikové ukazatele a faktory 
měsíčně a výsledky tohoto monitoringu jsou předkládány představenstvu Záložny za účelem operativního rozhodování a přijímání pří-
slušných opatření.

21.2 KAPITÁL, KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY A KAPITÁLOVÉ POMĚRY

Záložna je povinna soustavně uplatňovat spolehlivé, účinné a úplné strategie a postupy pro stanovení, průběžné posuzování a udržo-
vání kapitálu v takové struktuře a rozložení, aby dostatečně pokrýval rizika, kterým Záložna je nebo by mohla být vystavena.

Záložna je v této souvislosti také povinna neustále splňovat požadavky na kapitál podle CRR, které stanoví minimální poměry kapitálu 
ve vztahu k celkovému objemu rizikové expozice, a to poměr kmenového kapitálu Tier 1 ve výši 4,5 %, kapitálový poměr Tier 1 ve výši 
6 % a celkový kapitálový poměr ve výši 8 %. ČNB v roce 2015 nad tento rámec stanovila Záložně povinnost udržovat ukazatel kapitá-
lového poměru Tier 1 minimálně ve výši 12 %. Tento poměr je přitom plně kryt kmenovým kapitálem Tier 1 a tímto je zároveň splněno 
krytí bezpečnostní kapitálové rezervy, která činí 2,5 % z celkového objemu rizikově vážených expozic. Záložna v roce 2015 ani 2014 
nebyla povinna tvořit proticyklickou kapitálovou rezervu ani rezervu ke krytí systémového rizika.

Sesouhlasení položek kapitálu dle Nařízení EU č. 575/2013 na kapitál a rozvahu Záložny v rámci auditované účetní závěrky je pro-
vedeno následovně: 

(tis. Kč) 31. prosince 2015 31. prosince 2014

Základní členské vklady 1 911 1 938

Další členské vklady 1 293 440 863 308

Členské vklady ve vypořádání (viz Pozn. 12.1) 372 0

Rezervní fond 11 565 6 064

Rizikový fond 13 365 7 864

Nerozdělený zisk minulých let 17 013 16 717

Zisk běžného období * 0 0

Odpočet nehmotných aktiv -28 405 -13 534

Kmenový kapitál Tier 1 celkem 1 309 261 882 357

Kapitál Tier 1 celkem 1 309 261 882 357

Podřízené vklady (viz Pozn. 10) 32 073 294 126

Umořování dle čl. 64 Nařízení EU 575/2013 (CRR) -12 409 -58 740

Kapitál Tier 2 celkem 19 664 235 386

Kapitál celkem 1 328 925 1 117 743

*Dle čl. 26 Nařízení EU 575/2013 (CRR) je zahrnována nulová hodnota, protože k závěrkovému datu nebyl hospodářský výsledek ještě formálně schválen členskou 

schůzí (viz Pozn. 12.3).
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Členění pohledávek za klienty a členy dle jednotlivých hlavních odvětví je následující:

(tis. Kč) 31. prosince 2015 31. prosince 2014

Peněžnictví a pojišťovnictví 1 964 177 1 983 362

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 1 040 120 1 722 745

Činnosti v oblasti nemovitostí 953 795 753 854

Zemědělství, lesnictví a rybářství 771 255 846 675

Stavebnictví 629 491 1 286 352

Vedení podniků, poradenství v oblasti řízení 367 860 237 763

Velkoobchod a maloobchod 294 129 275 229

Vydavatelská činnost 292 250 0

Ostatní 846 451 794 430

Celkem pohledávky za klienty a členy 7 159 528 7 900 410

Členění dluhových cenných papírů dle jednotlivých hlavních odvětví je následující:

(tis. Kč) 31. prosince 2015 31. prosince 2014

Peněžnictví a pojišťovnictví 240 111 103 152

Velkoobchod 159 516 58 071

Činnosti v oblasti nemovitostí 88 341 56 149

Státní (Česká republika) 84 856 0

Výroba textilií 76 526 75 791

Výroba nápojů 75 167 75 179

Stavebnictví 56 606 83 909

Telekomunikace 54 310 99 949

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 31 528 74 861

Ostatní 46 233 8 320

Celkem dluhové cenné papíry 913 194 635 381

21.5 TRŽNÍ RIZIKO

Tržní riziko představuje riziko finanční ztráty z otevřených pozic Záložny, které vzniká vlivem změn tržních podmínek, a to zejména 
hodnot měnových kurzů, úrokových sazeb a volatilit na finančních trzích. Záložna je vystavena riziku likvidity, úrokovému riziku, riziku 
měnovému a riziku finančních trhů. Záložna není vystavena ostatním tržním rizikům, anebo tato rizika nejsou vzhledem k obchodním 
aktivitám Záložny významná. Záložna neaplikuje na tržní rizika metodu Value at Risk.

Záložna vytváří a dodržuje soustavu limitů pro řízení tržního rizika a postupy pro jejich využívání a dodržování. Soustavu limitů pro řízení 
tržního rizika schvaluje představenstvo. Velikost tržního rizika je průběžně porovnávána se schválenými limity.

Záložna neinvestuje do akcií nebo jiných majetkových cenných papírů.

21.6 ÚROKOVÉ RIZIKO

Finanční pozice, výsledky hospodaření a peněžní toky Záložny jsou vystaveny riziku tržních úrokových sazeb. Úrokové sazby a marže mohou 
v důsledku tohoto rizika růst nebo vytvářet zisky, ale mohou se také snižovat nebo vytvářet ztráty. Záložna je vystavena úrokovému riziku 
vzhledem ke skutečnosti, že úročená aktiva a pasiva mají různé splatnosti nebo okamžiky změny úrokových sazeb. Cílem řízení úrokového ri-
zika je minimalizovat ztráty Záložny z případných změn úrokových sazeb na finančních trzích, a to zejména v případě vzniku neočekávaných 
pohybů. Úvěrová komise navrhuje změny úročení vkladů a úvěrů Záložny. Představenstvo průběžně vyhodnocuje vývoj úrokových pozic.

Úrokové náklady pasiv jsou založeny na fixních smluvních úrokových sazbách. Úrokové výnosy z aktiv jsou založeny na fixní, nebo pro-
měnlivé sazbě. V případě aplikace proměnlivé úrokové sazby u úvěrů je smluvně sjednávána minimální výše úrokové sazby pro případ, 
že by referenční proměnlivá sazba poklesla pod určitou minimální hodnotu.

Základním nástrojem pro měření úrokového rizika je BPV (Basis Point Value), který vyjadřuje, jak se změní hodnota portfolia při para-
lelní změně úrokové křivky o 0,01 %. Záložna má pro měření úrokového rizika stanoveny limity pro každou významnou měnu, časové 
splatnosti a pro celé portfolio.

Dalším nástrojem pro měření úrokového rizika je stresové testování úrokového rizika. Základním scénářem pro stresové testování je scénář 
paralelního posunu úrokové křivky o +/- 2 %.

Následující tabulka shrnuje expozici Záložny vůči úrokovému riziku. Tabulka zahrnuje úročená aktiva a závazky Záložny v hodnotách 
uspořádaných podle bližšího z termínů změny fixace úrokových sazeb, nebo smluvní splatnosti.

21.4 ÚVĚROVÉ RIZIKO

Úvěrové riziko představuje riziko ztráty Záložny v případě, že protistrana (úvěrový dlužník) či jiná třetí strana (nepřímý účastník) daného 
úvěrového obchodu nedostojí svým závazkům, ať už z důvodu platební neschopnosti, platební nevůle nebo z jiných důvodů, jež jsou 
určeny charakterem/rizikem příslušného úvěrového obchodu.

Záložna vyhodnocuje dostupné finanční a jiné informace o jednotlivých protistranách včetně jejich úvěrového hodnocení, zejména úvě-
rovaných klientech, emitentech dluhových cenných papírů a finančních institucí za účelem řízení a omezení úvěrového rizika. Záložna 
vyhodnocuje úvěrové riziko individuálně u každé protistrany. Při hodnocení bonity dlužníka Záložna provádí finanční analýzu, v jejímž 
rámci posuzuje schopnost dlužníka vytvořit dostatek zdrojů pro splacení úvěru a nefinanční analýzu, v jejímž rámci je posuzován obor 
podnikání dlužníka, jeho postavení na trhu, perspektivy dlužníka a další faktory, které by mohly mít vliv na návratnost poskytnutého úvěru. 
V případě zaznamenání informací indikujících eskalaci úvěrového rizika je konkrétní případ předmětem zvláštního sledování.

Podmínkou poskytnutí úvěru je poskytnutí kvalitního a dostatečného zajištění v závislosti na vyhodnocení bonity protistrany a míry rizika 
podstupované angažovanosti. Při stanovení realizovatelné hodnoty zajištění Záložna vychází ze znaleckých ocenění, nominální hodnoty 
zajištění a bonity poskytovatele. Realizovatelnou hodnotou zajištění je očekávaný výnos v případě realizace zajištění. Hodnota zajištění 
je předmětem průběžně prováděné revize a aktualizace v pravidelných termínech stanovených vnitřními předpisy Záložny. Hodnota 
zajištění se dále aktualizuje v případech, kdy je zjištěna některá ze skutečností, která by mohla mít za následek snížení hodnoty zajištění. 
Těmito skutečnostmi jsou v závislosti na konkrétním druhu zajištění např. pojistná událost, rekonstrukce nemovitosti, změna územního 
plánu nebo změna situace na trhu u majetkových zajištění. V případě osobního zajištění se jedná např. o změnu bonity a finanční kredi-
bility poskytovatele v důsledku výpadku příjmů nebo jiných událostí.

Pro účely řízení úvěrových rizik Záložna vytváří a dodržuje soustavu limitů a postupy pro jejich využívání a dodržování. Soustavu limitů 
pro řízení úvěrového rizika schvaluje představenstvo.

Ve svých vnitřních předpisech má Záložna stanoveny schvalovací kompetence pro úvěrové obchody, zásady, pravidla a postupy po-
skytování úvěrů. V rámci těchto pravidel Záložna také uplatňuje princip oddělení procesu sjednávání, schvalování a hodnocení úvěrů.

Záložna má zřízen vnitřní organizační útvar, který spravuje úvěry s ohroženou návratností. Cílem této správy je dosáhnout splacení nebo 
částečného splacení úvěru a minimalizovat ztráty. Záložna na základě vyhodnocení příčin selhání dlužníka a možností dosažení spla-
cení pohledávky volí postupy vedoucí k návratnosti pohledávky od restrukturalizace úvěrového vztahu až po vymáhání, nebo prodej, 
či postoupení pohledávky.

Záložna nepoužívá při hodnocení pohledávek z úvěrů hodnocení zveřejňovaná externími hodnotícími agenturami. Záložna má vypraco-
vaný vlastní interní ratingový model, který hodnotí bonitu klienta. Interní ratingový model a výše zajištění jsou pak používány jako vstupy při 
stanovení rizikové marže jako nástroje na řízení úvěrového rizika. Záložna má pro stanovení ceny úvěrů vypracovanou cenotvorbu, která 
na základě 2 složek (cena zdrojů a riziková marže) určí minimální cenu úvěru. Stanovení ceny úvěru je součástí procesu schvalování úvěru.

Riziko koncentrace úvěrového portfolia je vyhodnocováno v rámci procesu schvalování úvěrů. Záložna se zaměřuje na riziko koncen-
trace velkých angažovaností, riziko koncentrace oborové (segmentové) a riziko koncentrace dle forem splácení. Záložna nevyužívá 
nástroje realokace úvěrového rizika. Záložna nemá uzavřeny rekurzní dohody.

Členění aktiv podle zeměpisných segmentů

Geografické členění je prováděno dle místa sídla nebo bydliště protistrany následovně:

31. prosince 2015 (tis. Kč) Tuzemsko Ostatní EU Celkem

Aktiva brutto

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 1 546 461 0 1 546 461

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 815 760 0 815 760

Pohledávky za klienty 6 897 383 262 145 7 159 528

Cenné papíry 369 424 543 770 913 194

Ostatní aktiva 171 057 0 171 057

Aktiva brutto celkem 9 800 085 805 915 10 606 000

31. prosince 2014 (tis. Kč) Tuzemsko Ostatní EU Celkem

Aktiva brutto

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 1 370 652 0 1 370 652

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 756 148 0 756 148

Pohledávky za klienty 7 645 338 255 072 7 900 410

Cenné papíry 144 680 490 701 635 381

Ostatní aktiva 150 740 0 150 740

Aktiva brutto celkem 10 067 558 745 773 10 813 331
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31. prosince 2015 (tis. Kč) Do 3 měsíců 3–12 měsíců 1–5 let Více než 5 let
Úrokově 
necitlivá

Celkem

Podrozvahová pasiva

Přijaté přísliby 285 000 0 0 0 0 285 000

Přijaté zástavy a zajištění 0 0 0 0 4 055 300 4 055 300

Závazky ze spotových operací 150 527 0 0 0 0 150 527

Závazky z derivátů 861 501 0 0 0 0 861 501

Podrozvahová pasiva celkem 1 297 028 0 0 0 4 055 300 5 352 328

31. prosince 2014 (tis. Kč) Do 3 měsíců 3–12 měsíců 1–5 let Více než 5 let
Úrokově 
necitlivá

Celkem

Podrozvahová aktiva

Poskytnuté záruky 0 0 0 0 20 000 20 000

Nevyčerpané rámce 
kontokorentních úvěrů

7 913 15 744 12 726 0 0 36 383

Poskytnuté přísliby úvěrů 0 28 150 27 319 0 0 55 469

Poskytnuté zástavy 0 0 0 0 377 472 377 472

Pohledávky ze spotových operací 192 788 0 0 0 0 192 788

Pohledávky z derivátů 1 192 217 0 0 0 0 1 192 217

Podrozvahová aktiva celkem 1 392 918 43 894 40 045 0 397 472 1 874 329

Podrozvahová pasiva

Přijaté přísliby 0 0 0 0 285 000 285 000

Přijaté zástavy a zajištění 0 0 0 0 4 928 839 4 928 839

Závazky ze spotových operací 189 989 0 0 0 0 189 989

Závazky z derivátů 1 198 625 0 0 0 0 1 198 625

Podrozvahová pasiva celkem 1 388 614 0 0 0 5 213 839 6 602 453

21.7 RIZIKO LIKVIDITY

Riziko likvidity představuje riziko, že Záložna nebude schopna dostát svým závazkům, nebo že nebude schopna financovat svá aktiva. 
Zahrnuje jak riziko schopnosti financovat aktiva Záložny nástroji s vhodnou splatností, tak i schopnost Záložny prodat aktiva za přijatel-
nou cenu v přijatelném časovém horizontu.

Záložna je vystavena každodennímu čerpání svých dostupných peněžních zdrojů prostřednictvím vkladů na viděnou, běžných účtů, 
splatných vkladů, čerpání úvěrů, záruk a vypořádání běžných provozních závazků Záložny. Záložna neudržuje disponibilní peněžní 
prostředky pro uspokojení všech těchto potřeb, protože ze zkušeností a uznávaných standardů řízení likvidity vyplývá, že s vysokou mírou 
pravděpodobnosti lze určit minimální úroveň reinvestování splatných prostředků. Představenstvo stanovuje limit minimálního podílu rychle 
likvidních prostředků, které musí být k dispozici k pokrytí neočekávaného objemu čerpání.

K přímým nástrojům řízení likviditního rizika patří tzv. gapová analýza, která je založena na rozdělení všech peněžních toků, a to roz-
vahových i podrozvahových aktiv a pasiv do soustavy časových pásem (košů). Na základě této analýzy sleduje Záložna vývoj likvidity 
prostřednictvím několika vnitřně stanovených scénářů, simulujících jak standardní očekávaný, tak i zátěžový vývoj struktury aktiv a pasiv, 
podrozvahových položek a dalších faktorů. Mezi další přímé nástroje lze řadit výpočet a sledování ukazatele likvidity LCR (liquidity co-
verage ratio), výpočet a denní sledování likviditní rezervy a dalších operativních ukazatelů likvidity. Pro všechny ukazatele likviditního rizika 
a scénářů jsou stanoveny limity, které mají za úkol včasně zachytit a upozornit na potencionální zvýšení rizika likvidity Záložny.

Záložna k řízení rizika likvidity dále využívá také nepřímé nástroje, mezi něž patří:

a. nastavení parametrů produktů jako např. zvýhodnění vkladů s výpovědní lhůtou bez možnosti předčasného výběru nebo možnost 
uplatnění změny výše úrokových sazeb,

b. nastavení vnitřních kontrolních limitů včetně limitů na výběry hotovosti,

c. otevřenost a zajištění informovanosti klientů a veřejnosti.

Pro účel řízení likvidity za mimořádných okolností slouží pohotovostní plán, který obsahuje opatření k obnovení likvidity. Tento plán 
podléhá pravidelné revizi na základě měnících se vnitřních a vnějších podmínek.

Záložna využívá diverzifikované zdroje financování. Tyto zdroje sestávají jak z depozit a ostatních vkladů, tak z vlastního kapitálu 
Záložny. Pro diverzifikaci a stabilizaci zdrojů likvidity a pro uložení přebytečných peněžních prostředků je využíván peněžní a dluho-

31. prosince 2015 (tis. Kč) Do 3 měsíců 3–12 měsíců 1–5 let Více než 5 let
Úrokově 
necitlivá

Celkem

Aktiva

Pokladní hotovost a vklady 
u centrálních bank

1 542 272 0 0 0 4 189 1 546 461

Pohledávky za bankami 
a družstevními záložnami

759 716 55 000 0 1 044 0 815 760

Pohledávky za klienty – členy 
záložny

995 614 3 202 912 1 696 505 503 663 760 834 7 159 528

Opravné položky 0 0 0 0 -281 292 -281 292

Cenné papíry 0 252 075 550 287 70 000 40 832 913 194

Ostatní aktiva 0 0 0 0 132 694 132 694

Aktiva celkem 3 297 602 3 509 987 2 246 792 574 707 657 257 10 286 345

Pasiva

Závazky vůči klientům – členům 
záložny

1 351 520 759 604 6 356 594 398 963 0 8 866 681

Ostatní pasiva vč. vlastního 
kapitálu

0 0 0 0 1 419 664 1 419 664

Pasiva celkem vč. vlastního 
kapitálu

1 351 520 759 604 6 356 594 398 963 1 419 664 10 286 345

31. prosince 2014 (tis. Kč) Do 3 měsíců 3–12 měsíců 1–5 let Více než 5 let
Úrokově 
necitlivá

Celkem

Aktiva

Pokladní hotovost a vklady 
u centrálních bank

1 366 766 0 0 0 3 886 1 370 652

Pohledávky za bankami 
a družstevními záložnami

455 105 0 300 000 1 043 0 756 148

Pohledávky za klienty – členy 
záložny

1 280 606 3 346 496 2 058 751 573 507 641 050 7 900 410

Opravné položky 0 0 0 0 -253 510 -253 510

Cenné papíry 49 905 206 162 293 819 55 450 30 045 635 381

Ostatní aktiva 0 0 0 0 123 464 123 464

Aktiva celkem 3 152 382 3 552 658 2 652 570 630 000 544 935 10 532 545

Pasiva

Závazky vůči klientům – členům 
záložny

2 122 440 1 618 995 5 806 383 18 727 0 9 566 545

Ostatní pasiva vč. vlastního 
kapitálu

0 0 0 0 966 000 966 000

Pasiva celkem vč. vlastního 
kapitálu

2 122 440 1 618 995 5 806 383 18 727 966 000 10 532 545

Podrozvahová pozice je dále analyzována následovně:

31. prosince 2015 (tis. Kč) Do 3 měsíců 3–12 měsíců 1–5 let Více než 5 let
Úrokově 
necitlivá

Celkem

Podrozvahová aktiva

Poskytnuté záruky 0 0 0 0 20 000 20 000

Nevyčerpané rámce 
kontokorentních úvěrů

5 990 3 101 0 0 0 9 091

Poskytnuté přísliby úvěrů 2 335 32 837 126 858 14 860 0 176 890

Poskytnuté zástavy 0 0 0 0 396 691 396 691

Pohledávky ze spotových operací 150 611 0 0 0 0 150 611

Pohledávky z derivátů 860 381 0 0 0 0 860 381

Podrozvahová aktiva celkem 1 019 317 35 938 126 858 14 860 416 691 1 613 664
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Podrozvahová pozice je dále analyzována následovně:

31. prosince 2015 (tis. Kč) Do 3 měsíců 3–12 měsíců 1–5 let Více než 5 let
Nespecifiko-

váno
Celkem

Podrozvahová aktiva

Poskytnuté záruky 20 000 0 0 0 0 20 000

Nevyčerpané rámce 
kontokorentních úvěrů

9 091 0 0 0 0 9 091

Poskytnuté přísliby úvěrů 176 890 0 0 0 0 176 890

Poskytnuté zástavy 396 691 0 0 0 0 396 691

Pohledávky ze spotových operací 150 611 0 0 0 0 150 611

Pohledávky z derivátů 860 381 0 0 0 0 860 381

Podrozvahová aktiva celkem 1 613 664 0 0 0 0 1 613 664

Podrozvahová pasiva

Přijaté přísliby 285 000 0 0 0 0 285 000

Přijaté zástavy a zajištění 0 0 0 0 4 055 300 4 055 300

Závazky ze spotových operací 150 527 0 0 0 0 150 527

Závazky z derivátů 861 501 0 0 0 0 861 501

Podrozvahová pasiva celkem 1 297 028 0 0 0 4 055 300 5 352 328

31. prosince 2014 (tis. Kč) Do 3 měsíců 3–12 měsíců 1–5 let Více než 5 let
Nespecifiko-

váno
Celkem

Podrozvahová aktiva

Poskytnuté záruky 20 000 0 0 0 0 20 000

Nevyčerpané rámce 
kontokorentních úvěrů

36 383 0 0 0 0 36 383

Poskytnuté přísliby úvěrů 55 469 0 0 0 0 55 469

Poskytnuté zástavy 377 472 0 0 0 0 377 472

Pohledávky ze spotových operací 192 788 0 0 0 0 192 788

Pohledávky z derivátů 1 192 217 0 0 0 0 1 192 217

Podrozvahová aktiva celkem 1 874 329 0 0 0 0 1 874 329

Podrozvahová pasiva

Přijaté přísliby 285 000 0 0 0 0 285 000

Přijaté zástavy a zajištění 0 0 0 0 4 928 839 4 928 839

Závazky ze spotových operací 189 989 0 0 0 0 189 989

Závazky z derivátů 1 198 625 0 0 0 0 1 198 625

Podrozvahová pasiva celkem 1 673 614 0 0 0 4 928 839 6 602 453

21.8 MĚNOVÉ RIZIKO

Záložna podstupuje měnové riziko, které vzniká z otevřených pozic v různých měnách. Představenstvo stanovuje strategie a limity ak-
ceptovatelného měnového rizika, které jsou denně monitorovány. Záložna uzavírá derivátové transakce především za účelem zajištění 
měnového rizika včetně měnové likvidity. Derivátové expozice k 31. prosinci 2015 jsou představovány podrozvahovými závazky vůči 
čtyřem bankovním protistranám (31. prosince 2014: pěti bankovním protistranám a jedné ostatní finanční instituci) (viz dále Pozn. 13).

pisový trh. Záložna disponuje určitou úvěrovou linkou od jedné bankovní protistrany, která dále posiluje pružnost získávání likviditních 
prostředků a snižuje závislost na ostatních zdrojích financování.

Následující tabulka člení aktiva a závazky Záložny podle příslušných pásem splatnosti na základě zbytkové doby smluvní splatnosti 
k datu účetní závěrky. Při řízení rizika likvidity Záložna rovněž zohledňuje veškeré další známé relevantní informace ohledně jednotli-
vých složek aktiv a pasiv včetně odhadů budoucího vývoje. Těmito informacemi jsou zejména předpokládaná míra obnovy maturujících 
vkladů klientů, předčasné splacení pohledávek z úvěrů nebo předpoklad jejich přefinancování či informace o možném selhání.

31. prosince 2015 (tis. Kč) Do 3 měsíců 3–12 měsíců 1–5 let Více než 5 let
Nespecifiko-

váno
Celkem

Aktiva

Pokladní hotovost a vklady 
u centrálních bank

1 546 461 0 0 0 0 1 546 461

Pohledávky za bankami 
a družstevními záložnami

759 716 55 000 0 1 044 0 815 760

Pohledávky za klienty – členy záložny

– standardní 270 572 828 320 1 593 989 1 158 122 0 3 851 003

– klasifikované 669 414 715 757 1 135 106 760 052 28 196 3 308 525

Opravné položky 0 0 0 0 -281 292 -281 292

Cenné papíry 1 924 195 126 631 896 84 248 0 913 194

Ostatní aktiva 35 345 14 939 12 527 26 078 43 805 132 694

Aktiva celkem 3 283 432 1 809 142 3 373 518 2 029 544 -209 291 10 286 345

Pasiva

Závazky vůči klientům – členům 
záložny

2 147 104 758 016 5 568 753 392 808 0 8 866 681

Ostatní pasiva vč. vlastního 
kapitálu

31 141 28 686 0 20 1 359 817 1 419 664

Pasiva celkem vč. vlastního 
kapitálu

2 178 245 786 702 5 568 753 392 828 1 359 817 10 286 345

Čistá výše aktiv (+)/ pasiv (-) 1 105 187 1 022 440 -2 195 235 1 636 716 -1 569 108 0

31. prosince 2014 (tis. Kč) Do 3 měsíců 3–12 měsíců 1–5 let Více než 5 let
Nespecifiko-

váno
Celkem

Aktiva

Pokladní hotovost a vklady 
u centrálních bank

1 370 652 0 0 0 0 1 370 652

Pohledávky za bankami 
a družstevními záložnami

400 105 55 000 300 000 1 043 0 756 148

Pohledávky za klienty – členy záložny

– standardní 247 733 394 479 1 313 967 815 711 0 2 771 890

– klasifikované 774 851 917 542 1 976 321 1 284 340 175 466 5 128 520

Opravné položky 0 0 0 0 -253 510 -253 510

Cenné papíry 5 502 138 558 377 186 114 135 0 635 381

Ostatní aktiva 10 637 34 548 23 798 29 181 25 300 123 464

Aktiva celkem 2 809 480 1 540 127 3 991 272 2 244 410 -52 744 10 532 545

Pasiva

Závazky vůči klientům – členům 
záložny

2 082 915 1 720 780 5 744 090 18 760 0 9 566 545

Ostatní pasiva vč. vlastního 
kapitálu

23 311 35 450 0 0 907 239 966 000

Pasiva celkem vč. vlastního 
kapitálu

2 106 226 1 756 230 5 744 090 18 760 907 239 10 532 545

Čistá výše aktiv (+)/ pasiv (-) 703 254 -216 103 -1 752 818 2 225 650 -959 983 0
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Vnitřní předpisy Záložny stanovují povinnosti a pravomoci zaměstnanců včetně řídících zaměstnanců a upravují pracovní postupy a kon-
trolní činnosti. Organizační struktura Záložny a její vnitřní předpisy jsou nastaveny tak, aby bylo respektováno oddělení neslučitelných 
funkcí a vyloučen konflikt zájmů.

Záložna k identifikaci operačních rizik používá sběru dat z informačních systémů, systémů pro monitorování provozu a bezpečnosti 
a z interních požadavků a hlášení pracovníků Záložny. Všichni pracovníci Záložny jsou povinni bez zbytečné prodlevy provádět hlášení 
operačního rizika i v případě podezření. Identifikovaná operační rizika jsou následně řešena a pravidelně vyhodnocována.

Záložna má zavedený systém identifikace a kategorizace aktiv. Pro takto kategorizovaná aktiva jsou stanovené provozní a bezpečnostní 
zásady z pohledu důvěrnosti, integrity a dostupnosti. U významných aktiv probíhá pravidelná analýza rizik a při zjištění rizika realizo-
vána následná nápravná opatření.

Záložna řídí přístup ke všem aktivům. Záložna definovala standardy úrovně ochrany a možnosti užití aktiv, včetně režimových opatření. 
Řízení přístupů a úrovně bezpečnosti je přiměřené dle významnosti konkrétních aktiv.

V Záložně je zaveden proces vyhodnocení významnosti činností, na základě čehož se vytváří pohotovostní plány a tzv. disaster reco-
very plány (plány pro obnovení činnosti v případě katastrofické nebo jinak mimořádné události). Systém pohotovostního plánování je 
provázán s databází aktiv.

V rámci efektivního užití prostředků Záložna zajišťuje vybrané činnosti prostřednictvím outsourcingu. Tímto řešením se Záložna nezbavuje 
odpovědnosti za rizika s danou činností spojená. Veškeré takto outsourcované činnosti jsou pravidelně vyhodnocovány.

Znalosti pracovníků Záložny z oblasti operačních rizik a bezpečnosti jsou pravidelně prověřovány interními testy.

22. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
Od rozvahového dne do data sestavení účetní závěrky se neodehrály žádné významné události mající vliv na účetní závěrku Záložny 
k 31. prosinci 2015.

SCHVÁLENÍ
Účetní závěrka byla schválena představenstvem a byla z jeho pověření podepsána.

Ing. Vladimír Hořejší, MBA

předseda představenstva

Kamil Rataj, MBA

místopředseda představenstva

V Olomouci dne 16. března 2016

Účetní závěrka k 31. prosinci 2015 obsahuje následující zůstatky účtů denominovaných v cizí měně vyjádřených v přepočtu na CZK:

31. prosince 2015 (tis. Kč) EUR USD Ostatní cizí měny Celkem cizí měny

Aktiva

Pohledávky za bankami 20 484 25 234 10 057 55 775

Cizoměnové pokladny 179 0 123 302

Dluhové cenné papíry 232 276 0 0 232 276

Poskytnuté úvěry v měně 558 201 0 0 558 201

Peníze na cestě, vypořádací a ostatní účty 2 516 -745 0 1 771

Aktiva celkem 813 656 24 489 10 180 848 325

Pasiva

Závazky vůči klientům a členům 40 632 40 095 2 959 83 686

Vypořádací a ostatní účty 20 4 996 0 5 016

Pasiva celkem 40 652 45 091 2 959 88 702

Podrozvaha

Pohledávky z derivátů 67 563 14 894 21 955 104 412

Pohledávky ze spotů 62 222 52 344 499 115 065

Podrozvahová aktiva celkem 129 785 67 238 22 454 219 477

Závazky z derivátů 760 754 0 6 317 767 071

Závazky ze spotů 57 582 49 382 1 021 107 985

Podrozvahová pasiva celkem 818 336 49 382 7 338 875 056

Zůstatky účtů denominovaných v cizí měně vyjádřené v přepočtu na CZK byly k 31. prosinci 2014 následující:

31. prosince 2014 (tis. Kč) EUR USD Ostatní cizí měny
CZK přepočet 

celkem

Aktiva

Pohledávky za bankami 113 701 33 223 8 253 155 177

Cizoměnové pokladny 194 0 0 194

Dluhové cenné papíry 280 605 0 40 396 321 001

Poskytnuté úvěry v měně 808 322 0 0 808 322

Peníze na cestě, vypořádací a ostatní účty -2 357 -3 174 660 -4 871

Aktiva celkem 1 200 465 30 049 49 309 1 279 823

Pasiva

Závazky vůči klientům a členům 41 227 36 786 1 339 79 352

Vypořádací a ostatní účty 7 347 3 813 0 11 160

Pasiva celkem 48 574 40 599 1 339 90 512

Podrozvaha

Pohledávky z derivátů 0 0 0 0

Pohledávky ze spotů 29 943 43 727 2 439 76 109

Podrozvahová aktiva celkem 29 943 43 727 2 439 76 109

Závazky z derivátů 1 132 484 6 850 40 965 1 180 299

Závazky ze spotů 54 036 27 721 8 078 89 835

Podrozvahová pasiva celkem 1 186 520 34 571 49 043 1 270 134

21.9 OPERAČNÍ RIZIKO

Operační riziko je riziko ztráty jako důsledek chyb, porušení, překročení nebo nedodržení předpisů a škod způsobených selháním vnitř-
ních procesů, lidského faktoru či výpadkem/selháním systémů Záložny, nebo vlivem externích událostí.

Záložna v rámci řízení operačních rizik stanovuje zásady a postupy pro vyhodnocování a ovlivňování míry podstupovaného operačního 
rizika, včetně zohlednění málo častých významných událostí. Sledování a vyhodnocování operačního rizika je začleněno do běžných 
procesů Záložny. Hlavním rozhodovacím a kontrolním orgánem v oblasti řízení operačních rizik je představenstvo Záložny.
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI 
OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU 
OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU 
OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI 
STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA 
ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2015
Tato zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající 
osobou za účetní období roku 2015 (dále jen „zpráva o vztazích”) Záložny CREDITAS, spořitelního družstva (dále jen „Záložna“) byla 
vypracována na základě ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchod-
ních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

1. Struktura vztahů

Záložna je ovládaná panem Pavlem Hubáčkem  (dále také jen „ovládající osoba“), který Záložnu ovládl nabytím přímého i nepřímého 
majetkového podílu prostřednictvím převodů družstevních podílů od jiných členů Záložny na základě uděleného souhlasu ČNB ze dne 
1. dubna 2015. Ovládající osoba v průběhu roku 2015 dále navýšila a plně splatila základní kapitál Záložny formou dalších členských 
vkladů ve výši 150 mil. Kč. 

Záložna je v důsledku ovládnutí součástí skupiny smíšené holdingové osoby (dále jen „Skupina“) ve smyslu příslušných ustanovení naří-
zení EU 575/2013 (dále jen „CRR“), zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZSÚD“) a dalších souvisejících právních předpisů, která je tvořena právnickými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 
a dále přidruženými právnickými osobami.

K 31. 12. 2015 byla hodnota podílů ovládající osoby a dalších osob jí ovládaných na základním kapitálu Záložny následující:

Osoba Základní kapitál – 
členské vklady

Přímý podíl na 
základním kapitálu

mil. Kč %

Pavel Hubáček 334,5 25,82

Creditas Holding AG* 155,7 12,01

EMPERON CAPITAL, a.s.* 148,5 11,46

Celkem 638,7 49,29

*Creditas Holding AG a EMPERON CAPITAL, a.s. jsou ovládanými osobami stejnou ovládající osobou, panem Pavlem Hubáčkem.

Ostatní subjekty Skupiny neměly na Záložně buď žádný podíl, nebo držely jen nominální základní členský vklad ve výši 100 Kč, který 
představuje nutnou zákonnou podmínku členství, a tím i možnost případného využití služeb Záložny, přičemž prostřednictvím takových 
podílů nelze uplatnit jakýkoliv reálný vliv, ať už jednotlivě, či jednáním ve shodě.

Představenstvu Záložny je dále známo, že mezi ovládající osobou a některými ostatními členy Záložny, kteří nejsou ovládáni ovládající 
osobou a ani s ní nejednají ve shodě, existují smluvní ujednání, na základě kterých ovládající osoba za určitých podmínek v budoucnu 
nabyde, nebo může nabýt další družstevní podíly na Záložně formou převodu stávajících družstevních podílů od těchto členů.

Záložna nemá a v souladu s právními předpisy ani není oprávněna nabývat majetkové účasti na jiných subjektech, a to včetně Skupiny.

2. Úloha Záložny

Postavení Záložny jako regulované úvěrové instituce je vymezeno ZSÚD a dále příslušnými pravidly obezřetného podnikání. Záložna 
podléhá dohledu ČNB na individuálním základě.

Z obezřetnostního hlediska dle výše uvedených právních předpisů Skupina představuje celek, který podléhá dohledu ČNB také na 
konsolidovaném základě. Záložna má zákonný statut odpovědné družstevní záložny, v jehož rámci je povinna poskytovat ČNB veš-
keré informace potřebné pro provádění dohledu na tomto základě, a dále také uveřejňovat údaje o Skupině v souladu s ustanoveními 
vyhlášky ČNB č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění 
pozdějších předpisů a CRR.

V souladu s platnými účetními předpisy není Záložna součástí žádného konsolidačního celku.

3. Způsob a prostředky ovládání

Mezi ovládající osobou ani jinými osobami jí ovládanými a Záložnou nebyla uzavřena žádná ovládací smlouva.

Ovládání Záložny je prováděno výkonem hlasovacích práv plynoucích z družstevních podílů prostřednictvím nejvyššího orgánu Záložny, 
kterým je členská schůze. Do působnosti členské schůze konkrétně patří:

a. měnit stanovy;

b. volit a odvolávat členy volených orgánů Záložny a náhradníky za členy volených orgánů;

c. schvalovat řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření 
Záložny;

d. schvalovat jednací řády volených orgánů Záložny;

e. rozhodovat o rozdělení a užití zisku Záložny, popřípadě způsobu úhrady ztráty Záložny;

f. rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního kapitálu Záložny,

g. rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu (k rozhodnutí o snížení základního členského vkladu je přitom nutný 
předchozí souhlas ČNB);

h. rozhodovat o zrušení, fúzi a rozdělení Záložny (k těmto rozhodnutím je přitom nutný předchozí souhlas ČNB);

i. rozhodovat o změně právní formy Záložny na akciovou společnost (k takovému rozhodnutí je přitom nutný předchozí souhlas ČNB);

j. schvalovat převod závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu, nebo pod-
statnou změnu v předmětu podnikání, nebo činnosti Záložny (k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici 
s obchodním závodem nebo jeho částí, je přitom potřebný předchozí souhlas ČNB);

k. určovat výši odměny volených orgánů Záložny;

l. schvalovat smlouvu o výkonu funkce uzavíranou s členy volených orgánů v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;

m. rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení;

n. rozhodovat o použití rezervního fondu;

o. stanovit ve smlouvě o výkonu funkce úroveň poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny vyšší než 100 %, přičemž celková 
úroveň pohyblivé složky nesmí přesáhnout u žádného jednotlivce 200 % pevné složky jeho celkové odměny;

p. rozhodovat o dalších záležitostech týkajících se Záložny a její činnosti, pokud tak stanoví obecně závazné právní předpisy, stanovy, 
popřípadě pokud si rozhodování o některých záležitostech vyhradila a nejsou zákonem svěřené do působnosti představenstva nebo 
kontrolní komise Záložny.

4. Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob

Na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob nebyla Záložnou učiněna žádná jednání, která by se týkala majetku 
přesahujícího 10 % vlastního kapitálu Záložny zjištěného dle poslední účetní závěrky.

5. Přehled vzájemných smluv

Záložna má uzavřenu dohodu o provedení práce s ovládající osobou na akviziční a obchodní činnost. Nad tento rámec nejsou sjednány 
ani nebyly poskytnuty jakékoliv pohyblivé/prémiové složky, ani žádné další požitky či jiná plnění. Dohoda byla sjednána ještě před 
ovládnutím Záložny.

Na základě smlouvy ze dne 1. 7. 2015 a jejích následných dodatků Záložna sjednala s jednou třetí stranou, která není ani nikdy nebyla 
ovládanou osobou, nebo přidruženou osobou v rámci Skupiny, podnájem kancelářských prostor v jedné lokalitě na dobu 10 let a také 
v této souvislosti poskytla této protistraně kauci. Podnajaté prostory se nacházejí v objektu vlastněném společností Pereta Estates s.r.o. 
(IČ 03517446), která je ovládanou osobou v rámci Skupiny. Záložna dále uzavřela s touto ovládanou osobou smlouvu o využívání 
garážových stání počínaje zářím 2015 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 21 den. 

Záložna má sjednánu nájemní smlouvu se společností ovládanou v rámci Skupiny, a to BONUM reality, s.r.o. (IČ 01494732) na kan-
celářské prostory, kde má Záložna sídlo a centrálu. Smlouva je sjednána na dobu 10 let s právem opce na rozšíření ze strany Záložny, 
které je uplatnitelné kdykoliv po dobu trvání nájmu, a to alespoň 2 roky před zamýšleným užíváním předmětných prostor. Záložna v této 
souvislosti předplatila nájem na dobu prvních 3 let a dále poskytla nájemní kauci. Nájemní smlouva byla sjednána a záloha na nájemné 
i kauce byly poskytnuty ještě v době před ovládnutím Záložny.
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Záložna poskytla podnájem části svých pobočkových kancelářských prostor společnosti UNICAPITAL a.s. (IČ 01800817), která je ovláda-
nou osobou v rámci Skupiny celkem v 6 lokalitách. Veškeré tyto podnájemní smlouvy byly sjednány ještě v době před ovládnutím Záložny.

Na základě smlouvy o outsourcingu Záložna dále využívá služeb mobilních klientských pracovníků společnosti UNICAPITAL a.s. 
(IČ 01800817) pro akviziční, prodejní a obslužnou činnost. Smlouva a její následné dodatky byly sjednány ještě v době před ovládnu-
tím Záložny, s výjimkou posledních 2 dodatků sjednaných dne 15. 7. 2015 a 22. 7. 2015.

K 31. 12. 2015 činila aktuální hodnota expozice z úvěru poskytnutého Záložnou subjektu UNICAPITAL DEVELOPMENT s.r.o. 
(IČ 25621483), který je ovládanou osobou v rámci Skupiny, 168,5 mil. Kč, přičemž v průběhu roku 2015 došlo ke snížení expozice 
netto o 72 mil. Kč. Úvěr byl sjednán ještě v době před ovládnutím Záložny.

V průběhu roku 2015 Záložna nakoupila veřejně obchodovatelné dluhopisy UNICAP. EN. 5,1/20 (ISIN CZ 0003512311) a UNICAP. 
EN. 5,1/20 (ISIN CZ003513392) emitenta UNICAPITAL ENERGY a.s. (IČ 01881469), který je ovládanou osobou v rámci Skupiny, 
v nominálních hodnotách 50 mil. Kč, resp. 50 mil. Kč a pořizovacích cenách 50,9 mil. Kč, resp. 50 mil Kč. Celková reálná hodnota 
těchto cenných papírů k 31. 12. 2015 činila 101,9 mil. Kč.

6. Posouzení újmy a jejího vyrovnání

Z titulu vztahů, smluv, expozic a operací s ovládající osobou a osobami jí ovládanými nevznikla Záložně žádná újma. Veškeré transakce 
Záložny s těmito osobami byly uskutečněny v rámci běžné činnosti a za obdobných podmínek a ve srovnatelných transakcích jako se 
třetími stranami bez zvláštního vztahu k Záložně a ze strany Záložny přitom byla vynaložena veškerá péče řádného hospodáře. Tyto 
vztahy, expozice a operace pro Záložnu nepředstavují vyšší než běžné riziko ani nevykazují jiné nepříznivé rysy. Žádné z těchto osob 
nebyly poskytnuty jakékoliv jiné výhody.

7. Hodnocení výhod a nevýhod plynoucí ze vztahů s ovládající osobou nebo jí ovládaných osob

Záložna je z titulu vztahů a operací s ovládající osobou a osobami jí ovládanými vystavena rizikům. Tato rizika jsou představována 
zejména případnými selháními těchto osob ve vztahu k plněním jejich závazků a ostatních povinností vůči Záložně nebo i jiným počíná-
ním těchto osob, které by mohlo vyústit v nepříznivý dopad na Záložnu, a to včetně rizika reputačního. Rizika mohou dále plynout ze 
sjednání či akceptace podmínek, které jsou pro Záložnu nevýhodné či mohou vést k její újmě. Za účelem omezení těchto rizik na přijatel-
nou reziduální úroveň Záložna aplikuje soustavu vnitřních zásad, postupů a pravidel kontroly a podstupování rizik.

Na základě uvážení a zhodnocení všech relevantních faktorů, výhod, nevýhod a rizik představenstvo konstatuje, že ze vztahů s ovláda-
jící osobou a jí ovládanými osobami celkově převládají výhody, protože ve vztahu k těmto osobám:

• plnění a závazky přijímané Záložnou naplňují její potřeby, jsou podloženy adekvátní užitnou hodnotou, a také jim odpovídají Zálož-
nou poskytované úplaty;

• za plnění poskytovaná Záložnou jí plynou adekvátní protiplnění. Podstupovaná rizika z expozic a operací Záložny, a to zejména 
z titulu poskytnutých úvěrů a nakoupených dluhových cenných papírů jsou adekvátně vyvážena výnosy a přínosy z nich plynoucích 
a Záložně přitom nevznikly žádné zvýšené náklady z titulu jejich znehodnocení nebo ohrožení návratnosti;

• ovládající osoba je nejvýznamnějším a rozhodujícícm držitelem základního kapitálu Záložny a je také ve vztahu k ovládnutí a dalšímu 
nabývání kapitálu schválenou osobou ze strany ČNB. V celkovém zájmu Záložny i jedním ze základních předpokladů pro její další 
existenci, rozvoj a celkovou úspěšnou realizaci strategie, a to zejména záměru transformace na banku je další posilování, koncentrace 
a transparentnost vlastnické a kapitálové struktury. Ovládající osoba je přitom se strategií Záložny srozuměna a ztotožněna, vyjadřuje 
jí potřebnou podporu a konkrétními úkony, zejména navyšováním kapitálu nebo hlasováním v rámci členské schůze jako nejvyššího 
orgánu Záložny také její realizaci učinně napomáhá.

Ing. Vladimír Hořejší, MBA
předseda představenstva

V Olomouci dne 16. března 2016
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Kamil Rataj, MBA
místopředseda představenstva
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