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celkový objem aktiv:

9 715 mil. Kč

meziroční nárůst:

35,4 % 
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Zpráva představenstva za rok končící  
31. prosince 2013

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

jsme potěšeni konstatovat, že navzdory pokračující celkové ná-
ročné ekonomické situaci v řadě oborů i silnému konkurenčnímu 
prostředí v sektoru finančních služeb Záložna CREDITAS, spoři-
telní družstvo dosáhla v roce 2013 dalšího významného růstu 
a zároveň udržela silnou a stabilní finanční pozici. Zpráva nezá-
vislého auditora a účetní závěrka s uvedením podrobných infor-
mací o finanční pozici a výsledcích hospodaření jsou nedílnou 
součástí této zprávy.

K 31. prosinci 2013 dosáhl celkový objem aktiv Záložny 
9 715 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 35,4 % a po-
kračování v trendu velmi dynamického růstu několika minulých 
let. V roce 2013 bylo dosaženo čistého zisku po zdanění ve výši 
101 tis. Kč.

Stěžejní činností Záložny bylo v roce 2013 i nadále poskytování 
úvěrů členům a přijímání vkladů od členů. 

Nejvýznamnější složku aktiv proto představují pohledávky 
z poskytnutých úvěrů členům, kde rozvahová hodnota 
k 31. prosinci 2013 představovala 7 718 mil. Kč s meziročním 
růstem 47,7 %. Kvalitativně se přitom podařilo udržet zastoupení 
tzv. ohrožených pohledávek v portfoliu na stejné relativní 
proporci ve srovnání se stavem k ultimu roku 2012.

V oblasti úvěrování se Záložna dlouhodobě primárně zaměřuje 
na korporátní financování vybraných podnikatelských subjektů 
a projektů. V této oblasti je využíváno odborných zkušeností 
firemních specialistů, což v kombinaci se stabilní zdrojovou zá-
kladnou umožňuje přizpůsobovat nabídku úvěrových produktů 
Záložny konkrétní individuální situaci jednotlivých úvěrovaných 
členů a dosahovat tak určité konkurenční výhody ve srovnání 
s různými úvěrovými produkty jiných poskytovatelů na finančním 
trhu.

Záložna plánuje v rámci své budoucí strategie rozvinout posky-
tování spotřebitelských úvěrů se zajištěním nemovitostí a před-
pokládá, že tato činnost bude do budoucna představovat vý-
znamný obchodní segment. Na rozdíl od poskytování stávajících 
korporátních úvěrů, které ze své podstaty vyžadují individuální 
přístup, spotřebitelské úvěry umožní zavedení vyššího stupně 
standardizace včetně rizikového hodnocení a po náběhu dosta-
tečného objemu umožní aplikaci portfoliového přístupu. Rozvoj 
tohoto segmentu by měl postupně zároveň přispět k příznivější-
mu výnosovému a rizikovému profilu celkového úvěrového port-
folia a jeho větší diverzifikaci.

Největší zájem klientů je tradičně o vkladové spořicí produkty, 
které využívá převážná většina členů. Nejvýznamnější složkou 
pasiv je proto objem přijatých vkladů od členů, který dosáhl 
k 31. prosinci 2013 hodnoty 8 762 mil. Kč, což představuje me-
ziroční nárůst 38,3 % a reflektuje pokračující důvěru v Záložnu. 
Ta se odráží i v neustále rostoucím počtu členů Záložny, který 
ke konci roku 2013 dosáhl stavu 18 194 členů, což představuje 
nárůst 31,6 % od konce roku 2012.

Záložna v souladu se svým strategickým záměrem hodlá postupně 
přesouvat své hlavní obchodní zaměření od historické orientace 
na vkladové produkty k plnohodnotné nabídce finančních produk-
tů 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. V této souvislosti je 
vhodné zmínit, že Záložna v roce 2013 dále zdokonalila nabídku 
svých služeb v oblasti cizoměnových operací a je připravena nabí-
zet svým členům velice atraktivní podmínky ve srovnání s nabídkou 
obdobných služeb jiných finančních institucí. 

Za svou hlavní konkurenční výhodu Záložna považuje kulturu 
jednání se členy a klienty, která je založena na osobním a pro-
fesionálním přístupu umožňujícím individuální vyhodnocení jejich 
konkrétních potřeb a poskytnutí jim odpovídajících vhodných 
produktů a služeb. Záložna dále dbá na vlastní vysoké profesio-
nální standardy a prosazuje disciplinovaný přístup odpovídající 
úrovni a požadavkům kladeným na finanční instituce. Záložna 
si váží důvěry svých členů a provádí průběžné průzkumy jejich 
spokojenosti, protože tato bezprostřední zpětná vazba je velmi 
cenným podnětem pro další zkvalitňování produktů a služeb  
Záložny i jejího dalšího rozvoje a růstu. Jako klientsky oriento-
vaná instituce Záložna v roce 2013 pokračovala v rozvíjení ško-
licích programů pro své zaměstnance a investovala prostředky 
s cílem zdokonalení kvality služeb svým členům a žádoucího 
vnímání své značky CREDITAS. 

S ohledem na uznávané standardy a zásady řízení finančních 
institucí Záložna klade náležitý důraz na účinné a efektivní řízení 
rizik a funkci vnitřních kontrolních mechanismů. Záložna průběž-
ně udržuje stabilní finanční pozici a její vnitřní postupy zajišťují 
soulad s obecně uznávanými principy obezřetného finančního 
řízení, což je významné zejména s ohledem na závazky vůči čle-
nům z titulu přijímaných vkladů.

Za účelem udržování stabilní kapitálové pozice a financování 
svého dalšího rozvoje Záložna v průběhu roku 2013 navýšila 
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základní kapitál celkem o 72,6 mil. Kč. Kapitálové požadav-
ky dle regulatorních pravidel obezřetného podnikání činily 
776,1 mil. Kč, přičemž Záložna disponovala regulatorně uzna-
telným kapitálem 1 131,3 mil. Kč (tzv. složky Tier 1 a Tier 2). 
Hodnota ukazatele kapitálové přiměřenosti k 31. prosinci 2013 
dosahovala 11,66 %.

V rámci revize a plánování budoucí strategie a při zohlednění 
zatím ne příliš optimistické celkové makroekonomické situace 
s přetrvávajícími znaky hospodářské stagnace bylo nutné při-
stoupit i k některým nelehkým rozhodnutím a opatřením, nicméně 
jsme přesvědčeni o jejich nezbytnosti pro zajištění dalšího raci-
onálního fungování Záložny. Na základě vyhodnocení dosa-
vadního provozu a využívání pobočkové sítě a jejího potenciálu 
pro dosahování budoucích cílů se Záložna rozhodla přistoupit 
k určité redukci poboček převážně v menších městech. Výsled-
ná síť však i nadále pokrývá celé území ČR, protože pobočky 
zůstávají situovány zejména v krajských městech, aby byla zajiš-
těna přijatelná fyzická dostupnost i pro členy z oblastí rušených 
poboček a spádových oblastí. Vzhledem k možnosti zřídit člen-
ství a sjednat většinu vkladových produktů bez nutnosti osobní 
návštěvy pobočky a také možnostem internetového bankovnic-
tví, je případný negativní klientský dopad dále minimalizován. 
I v důsledku předchozího dynamického růstu Záložny, včetně 
souvisejících správních nákladů, budoucí plán dále předpokládá 
určité zefektivnění vnitřních procesů provozu Záložny, které se 
postupně odrazí v nákladových úsporách, a to zejména v oblasti 
mzdové a marketingových nákladů a dále i v ostatních správ-
ních nákladech. Cílem všech těchto opatření, které se budou 
postupně projevovat počínaje rokem 2014, je zajistit efektivnější 
provozní režim, avšak stále při zajištění adekvátního vnitřního ří-
dícího kontrolního systému a zachování budoucího rozvojového 
potenciálu Záložny.

Výše uvedené kroky jsou částečně také odrazem situace a vý-
voje v sektoru družstevních záložen, který byl v průběhu roku 
2013 předmětem zvýšeného zájmu odborné i laické veřejnosti. 
Hlavními důvody bylo uplatnění regulatorních opatření vůči ně-
kterým družstevním záložnám, publikace zprávy ČNB o finanční 
stabilitě finančního sektoru 2012/2013 a návrh novelizace zá-
kona o spořitelních a úvěrních družstvech. Výše uvedené fakto-
ry a témata se přirozeně staly předmětem četných mediálních 
zpráv a polemik s různou mírou uvedení a objasnění objektivních 
skutečností.

Z hlediska konkrétní situace Záložny je relevantní zejména další 
legislativní vývoj a úprava podmínek pro činnost družstevních 

záložen. Výše zmíněná novelizace zákona měla zavést přísnější 
pravidla pro činnost družstevních záložen. Konkrétně se jedna-
lo o zvýšení příspěvků družstevních záložen do Fondu pojištění 
vkladů na dvojnásobek stávající hodnoty a dále pak o omezení 
bilanční sumy družstevních záložen na 5 mld. Kč. Při překročení 
této hodnoty by byla vyžadována buď transformace na banku, 
nebo pokračování v činnosti bez možnosti dalšího růstu. Plánova-
ná účinnost tohoto konkrétního ustanovení byla navrhována tak, 
aby družstevním záložnám byl poskytnut adekvátní časový pro-
stor na rozhodnutí a implementaci opatření vedoucích k přizpů-
sobení se novým podmínkám. Návrh zákona byl sice formálně 
schválen v květnu 2013 tehdejší vládou krátce před její demisí, 
avšak v důsledku následného politického vývoje již neprošel žád-
ným dalším potřebným legislativním ani schvalovacím procesem. 
Původní zamýšlené datum účinnosti novelizace zákona k 1. led-
nu 2014 tak uplynulo a další vývoj nyní závisí na legislativních 
prioritách a záměrech nové vlády, která připravuje v současnosti 
nový návrh, a samozřejmě i na průběhu následného zákonodár-
ného schvalovacího procesu. 

Záložna v tomto ohledu již dříve informovala o svém klíčovém 
strategickém záměru projektu transformace na banku a o zahá-
jení přípravných prací na projektu vedoucímu k získání bankovní 
licence. Vlastní proces přeměny na banku je poměrně náročný, 
mimo jiné zároveň zahrnuje i přeměnu stávající družstevní formy 
na akciovou společnost, a je podmíněn naplněním celé sousta-
vy potřebných kritérií, kde existuje riziko, že se v průběhu doby 
mohou měnit. V důsledku nastalé situace se proto momentálně 
jeví jako vhodné vyčkat s konkrétními kroky na bližší podmínky 
připravované nové legislativní úpravy, protože její podobu nelze 
dostatečně spolehlivě predikovat, a to ani co do časového hori-
zontu. Záložna je v tomto ohledu v každém případě připravena 
přizpůsobit svoji činnost tak, aby byl řádně zajištěn soulad se 
současným i budoucím legislativním rámcem.

S výše uvedenými změnami souvisí i možné změny ve vlastnic-
ké struktuře Záložny, kde žádný z členů zatím nemá kvalifiko-
vanou účast. Dne 1. listopadu 2013 podaly jedna fyzická a tři 
právnické osoby ČNB jako orgánu dohledu nad finančním tr-
hem společnou žádost k nabytí a zvýšení kvalifikované účasti 
na Záložně. Na základě uzavřených dohod o převodu dalších 
členských vkladů od určitých stávajících členů, které byly schvá-
leny členskou schůzí Záložny jako jejím nejvyšším orgánem dne 
3. října 2013 a které jsou dále podmíněny souhlasem ČNB, 
by jedna z těchto právnických osob převodem podílů ve výši 
75 000 tis. Kč nabyla přímý podíl na základním kapitálu Zálož-
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ny odpovídající 19,28 %, další právnická osoba by na základě 
převodu podílů ve výši 80 672 tis. Kč nabyla přímý podíl odpo-
vídající 18,38 % a fyzická osoba ovládající obě tyto právnické 
osoby by tak nabyla nepřímý podíl 37,66 % odpovídající součtu 
přímých účastí těchto dvou právnických osob. ČNB rozhodnutím 
ze dne 14. března 2014 tuto žádost zamítla, a to z důvodu rozdíl-
ného názoru na okruh osob, které by o takový nepřímý podíl měly 
požádat. Výše uvedení žadatelé podali v souladu se správním 
řádem dne 28. března 2014 proti tomuto rozhodnutí rozklad, 
o kterém bude rozhodovat bankovní rada ČNB. Tato záležitost je 
sice zcela mimo vliv a působnost vlastní Záložny, protože se týká 
záležitostí určitých konkrétních členů, nicméně je v obecném zá-
jmu i zájmu představenstva, aby Záložna měla silnou a transpa-
rentní vlastnickou strukturu. Představenstvo proto vítá veškeré kro-
ky a aktivity, které k tomuto stavu směřují nebo mu napomáhají. 

Záložna dbá na svůj odpovědný přístup vůči společnosti aktiv-
ním prosazováním obecně uznávaných principů v ekonomic-
ké a sociální oblasti, v životním prostředí a pracovně právních 
vztazích. Konkrétní kroky vedoucí k naplňování těchto principů 
zahrnují mimo jiné dodržování standardů a zásad etického cho-
vání, podporu neziskovým organizacím a dobročinným institucím,  
důraz na transparentnost v podnikání, poskytování rovných příle-
žitostí, péči o zaměstnance, třídění odpadu a omezování činností, 
které zatěžují stav životního prostředí. 

Veškerá činnost představenstva včetně všech přijímaných rozhod-
nutí byla a je vedena s maximální snahou činit vše pro to, aby se 
Záložna dále úspěšně rozvíjela, modernizovala a profesionalizo-

vala a aby i do budoucna mohla se ctí obstát na velmi konkurenč-
ním trhu finančního podnikání v České republice. 

Jsme přesvědčeni, že dosavadní výsledky Záložny společně s její 
stabilní finanční pozicí a obchodními plány do budoucna i vní-
mání značky CREDITAS jsou důvodem pro optimistický výhled 
do dalších let.

Rádi bychom na závěr poděkovali všem členům za projevenou 
důvěru a jsme dále zavázáni pokračovat ve vynakládání maxi-
málního úsilí a řádné péče pro neustálé zkvalitňování a rozšiřo-
vání produktové nabídky a služeb Záložny, zajištění její finanční 
stability a dalšího rozvoje.

V Olomouci dne 25. dubna 2014

 

Ing. Vladimír Hořejší, MBA Kamil Rataj, MBA
Předseda představenstva Člen představenstva
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pohledávky z poskytnutých úvěrů: 

7 718 mil. Kč

meziroční nárůst:

47,7 % 



O nás
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Zpráva o činnosti úvěrové komise za rok 
končící 31. prosince 2013

Úvěrová komise vykonávala po celý rok 2013 svoji činnost v sou-
ladu s příslušnými právními předpisy, Stanovami a ostatními vnitř-
ními předpisy a zásadami Záložny.

Úvěrová komise Záložny se při své činnosti řídí rozhodnutími 
představenstva Záložny s výjimkou jí výlučně svěřenými kompe-
tencemi Stanovami nebo obecně závaznými právními předpisy.

Činnost úvěrové komise má významnou roli ve vztahu k finanční 
pozici a výsledkům hospodaření Záložny. Na základě schvále-
ného obchodního plánu rozhoduje o:

• poskytování úvěrů členům;

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

•  zajištění úvěrů; a dále 

•  navrhuje představenstvu změny všeobecných obchodních 
podmínek, zejména navrhuje změny úročení vkladů a úvěrů.

V průběhu roku 2013 proběhlo celkem 148 zasedání úvěrové 
komise. Úvěrová komise se scházela vždy dle aktuální potřeby 
projednání předložených případů a v souladu s Jednacím řádem 
úvěrové komise probíhala buď řádná jednání, nebo zasedání 
a hlasování na dálku. O veškerých zasedáních a přijatých roz-
hodnutích byly vyhotoveny písemné zápisy. Zásadními body jed-
nání bylo zejména posuzování žádostí členů o poskytnutí úvěrů, 
navýšení úvěrů, změny úvěrových smluv ve smyslu odkladů splá-
tek, prodloužení původně sjednaných lhůt splatnosti úvěrů, změ-
ny zajištění úvěrů či jiných povinností vyplývajících z konkrétní 
smlouvy o úvěru či smlouvy týkající se příslušného zajišťovacího 
instrumentu.

Úvěrová komise v roce 2013 schválila poskytnutí celkem 168 úvě-
rů v objemu 7 071 mil. Kč včetně navýšení a prolongací stávají-
cích úvěrů. Výsledný celkový stav rozvahové hodnoty pohledá-
vek z poskytnutých úvěrů k 31.12.2013 činil 7 718 mil. Kč, což 
znamená nárůst o 47,7 % oproti minulému roku. Průměrná úroko-

vá sazba u úvěrů poskytnutých v roce 2013 dosáhla 7,00 % p.a. 
Úrokové sazby, poplatky a ostatní podmínky jednotlivých úvěrů 
adekvátně odrážejí tržní podmínky a rizikový profil úvěrovaných 
členů. Podmínkou pro schvalování úvěrů je poskytnutí jejich kvalit-
ního a dostatečného zajištění v závislosti na vyhodnocení bonity 
žadatele a míry rizika podstupovaného Záložnou.

Úvěrová komise rovněž odsouhlasila poskytnutí celkem 
2 bankovních záruk v celkovém objemu 50 mil. Kč.

Úvěrová komise dále představenstvu v průběhu roku navrhla ná-
kup dluhopisů, a to celkem 6 korporátních titulů denominovaných 
ve třech různých měnách v celkovém objemu 339 mil. Kč v koru-
novém vyjádření.

V důsledku tržního vývoje úvěrová komise také navrhla opakova-
né úpravy výše úrokových sazeb vkladových produktů, kterými 
jsou zejména běžné účty, spořicí účty a termínové vklady.

Úvěrová komise vykonávala po celé období roku činnost 
ve stálém složení Mgr. et Bc. Jan Andrš, DiS., Mgr. Radek Fotr 
a Ing. Tomáš Vojkůvka, DiS.

V Olomouci dne 25. dubna 2014

Mgr. et Bc. Jan Andrš, DiS.

Předseda úvěrové komise
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objem přijatých vkladů:

8 762 mil. Kč

meziroční nárůst:

38,3 %



Zpráva o činnosti kontrolní komise za rok 
končící 31. prosince 2013

Výroční zpráva 2013

Kontrolní komise vykonávala po celý rok 2013 svoji činnost 
v souladu s příslušnými právními předpisy, Stanovami a ostatními 
vnitřními předpisy a zásadami Záložny.

Primární úlohou kontrolní komise je kontrola veškeré činnosti Zá-
ložny podstatné pro její řádné fungování a projednávání stížností 
členů. Kontrolní komise je rovněž oprávněna požadovat jakéko-
liv informace a doklady o hospodaření Záložny. Kontrolní komise 
je nezávislá na ostatních orgánech Záložny.

Kontrolní komise uskutečnila v průběhu roku celkem 21 jednání 
a v rámci své činnosti se zaměřila zejména na oblasti, které mají 
pro činnost Záložny zásadní význam nebo jsou kritické pro její 
řádné fungování, a které lze rámcově shrnout následovně:

•  pravidelná kontrola finanční pozice a výsledků hospodaření 
Záložny;

•  dohled nad plněním schválených strategií Záložny a kritické 
a konstruktivní podílení se na vyhodnocování celkového stra-
tegického a finančního řízení;

•  dohled nad celkovou funkčností a efektivitou řídicího a kont-
rolního systému a jeho periodické vyhodnocení;

•  dohled nad řízením rizik, Compliance a na směrování, pláno-
vání a vyhodnocování činnosti vnitřního auditu Záložny;

•  dohled nad integritou systémů účetnictví a finančního výkaz-
nictví včetně spolehlivosti finanční a provozní kontroly;

•  průběžné posuzování adekvátnosti systému komunikace 
se členy a uveřejňování informací;

•  dodržování právních povinností a příslušných dalších stan-
dardů činnosti finanční instituce;

•  kontrola zásad, postupů a činností v oblasti předcházení  
legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

•  stanovení zásad odměňování osob s významnou rolí v rámci 
vnitřního řídicího a kontrolního systému a členů představen-
stva a vyhodnocování celkového systému odměňování;

•  dohled nad výkonem funkcí a posuzování činnosti členů 
představenstva Záložny;

•  upozorňování představenstva na identifikované nedostatky 
a dohlížení na zjednávání náprav.

Kontrolní komise také v průběhu roku projednala celkem čtyři 
stížnosti členů, z čehož jednu vyhodnotila jako oprávněnou a tři 
jako neoprávněné. V jednom případě kontrolní komise doporu-
čila vyloučení člena pro případ, že by dále pokračoval ve svém 
jednání naplňujícím znaky opakovaného porušování členských 
povinností.

Po většinu roku 2013 působila kontrolní komise ve stálém složení 
tří členů. Mgr. Martin Tomeš vykonával svoji funkci nepřetržitě 
po celé období roku. V září 2013 došlo ke změně ve složení 
kontrolní komise, kdy dva členové, Ing. Filip Zelenský a Ing. Jana 
Říhová, odstoupili ze svých funkcí členů kontrolní komise. Na říj-
nové mimořádné členské schůzi byli za nové členy kontrolní ko-
mise zvoleni JUDr. Alena Sikorová, která byla následně zvolena 
předsedkyní kontrolní komise, a Ing. Josef Holub, FCCA. Vzhle-
dem k možnému vzniku konfliktu zájmů funkce člena kontrolní 
komise ve vztahu ke své ostatní činnosti pro Záložnu pan Holub 
následně v prosinci 2013 z funkce člena kontrolní komise odstou-
pil. Volba nového člena se předpokládá v roce 2014.

Kontrolní komise také přezkoumala účetní závěrku a zprávu ne-
závislého auditora za rok končící 31. prosince 2013, která je 
součástí této výroční zprávy, a rozhodla se členské schůzi jako 
nejvyššímu orgánu Záložny doporučit její schválení, včetně navr-
hovaného rozdělení zisku.

V Olomouci dne 25. dubna 2014

JUDr. Alena Sikorová

Předsedkyně kontrolní komise
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počet členů:

18 194

meziroční nárůst:

31,6 % 
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Členové představenstva Záložny

Členové úvěrové komise Záložny

Ing. Vladimír Hořejší, MBA

Je předsedou představenstva a členem 
vrcholného vedení. Vykonával funkci čle-
na představenstva od 04.09.2012 a od 
02.05.2013 působí ve funkci předsedy 
představenstva. V rámci své profesní praxe 
zastával řadu vedoucích pozic a funkcí, 
mimo jiné ředitele odboru informačních slu-
žeb a vypořádání obchodů v Konsolidační 
bance Praha, s.p.ú a České konsolidační 
agentuře, náměstka ministryně informatiky 
ČR pro oblast e-Governmentu a místopřed-
sedy představenstva a ředitele úseku finan-
cí a ICT v Evropsko-ruské bance, a.s. Po ná-
stupu do Záložny v březnu 2012 nejprve 
zastával pozici poradce představenstva, 
od září 2012 působil na pozici ředitele 
oblasti řízení rizik a od května 2013 za-
stává pozici ředitele úseku obchodu. Není 
členem v orgánech jiných právnických osob. 
Je majitelem (společníkem) společnosti  
4H Consulting s.r.o.

Kamil Rataj, MBA

Je členem představenstva a vrcholného 
vedení. Vykonával funkci místopředse-
dy představenstva od 05.06.2012 a od 
02.05.2013 působí ve funkci člena před-
stavenstva. V sektoru bankovnictví pra-
cuje od roku 1999. Pracoval na vedou-
cích pozicích ve společnosti eBanka a.s. 
a Raiffeisenbank, a.s. Byl aktivně zapojen 
do úspěšného projektu fúze obou bank, 
kde řídil centralizaci významných činností 
back-office a optimalizaci vybraných po-
bočkových procesů. V letech 2008-2010 
zastával vedoucí pozici v rámci projektu 
implementace bankovního systému, CRM 
a IB. Po nástupu do Záložny v únoru 2010 
nejprve zastával pozici projektového ma-
nažera, od června 2010 zastává pozici 
ředitele úseku provozu a ICT. Není členem 
v orgánech jiných právnických osob.

Daniel Skarpíšek, MBA

Vykonával funkci místopředsedy předsta-
venstva do 26.02.2014. Před zahájením 
činnosti pro Záložnu pracoval 11 let v ban-
kovnictví. Od roku 2001 působil jako ře-
ditel divize Klientský servis, později jako 
ředitel divize Alternativní distribuční kaná-
ly v eBance a.s. Při fúzi s Raiffeisenbank, 
a.s. pracoval na projektu sloučení obou 
bank, následně na projektech zaměřených 
na kvalitu poskytovaných služeb klientům. 
Od července 2009 vykonával funkci ředi-
tele Záložny a od února 2012 do února 
2014 působil na pozici generálního ředi-
tele a byl také členem vrcholného vedení. 
Není členem v orgánech jiných právnic-
kých osob.

Mgr. et Bc. Jan Andrš, DiS.

Je členem úvěrové komise od 20.08.2010, 
přičemž opětovně byl do funkce člena 
úvěrové komise zvolen 20.05.2013, 
a od 07.06.2012 vykonává funkci před-
sedy úvěrové komise. Po ukončení studií 
Právnické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci pracoval v realitním sektoru, 
následně ve finanční společnosti jako práv-
ník se zaměřením na úvěrovou a insolvenč-
ní problematiku. V současné době působí 
v Záložně na pozici poradce představen-
stva. Do 29.10.2013 byl předsedou před-
stavenstva společnosti MAEG, a.s. V sou-
časné době není členem v orgánech jiných 
právnických osob.

Ing. Tomáš Vojkůvka, DiS.

Vykonává funkci člena úvěrové komise 
od 20.08.2010, přičemž opětovně byl 
do funkce člena úvěrové komise zvolen 
20.05.2013. Dříve pracoval v obchodní 
firmě jako manažer zodpovědný za eko-
nomiku obchodu a marketing. Jeho úkolem 
bylo naplňování koncepce obchodní po-
litiky společnosti, která měla zajistit maxi-
mální ekonomický efekt z realizovaných 
obchodů pomocí marketingových nástro-
jů. V současnosti pracuje ve finanční spo-
lečnosti jako ekonomický a marketingový 
manažer. Není členem v orgánech jiných 
právnických osob.

Mgr. Radek Fotr

Vykonává funkci člena úvěrové komise 
od 05.06.2012, přičemž opětovně byl 
do funkce člena úvěrové komise zvolen 
20.05.2013. Má dlouholetou bankovní 
praxi. Zkušenosti v úvěrové oblasti získával 
po dobu 5 let na pozici firemního porad-
ce v České spořitelně, a.s. Dříve pracoval 
v Živnostenské bance na pozici vedoucího 
pobočky. V Záložně pracuje od března 
2011 a od 01.09.2013 působí na pozici 
vedoucího oddělení tržních rizik. Není čle-
nem v orgánech jiných právnických osob.
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Členové kontrolní komise Záložny

JUDr. Alena Sikorová

Vykonává funkci předsedkyně kontrolní 
komise od 03.10.2013. Od 26.05.2008 
do 05.06.2012 působila ve funkci místo-
předsedkyně představenstva. V minulosti 
pracovala v České spořitelně, a.s. na po-
zici právníka správy rizik z bankovní čin-
nosti a posléze na pozici podnikového 
právníka. Byla rovněž předsedkyní škodní 
komise. V rámci své předchozí praxe rov-
něž působila v oblasti poskytování úvěrů, 
správy pohledávek a exekutorské činnos-
ti. Od července 2010 do března 2014 
zastávala pozici ředitelky odboru právní 
podpory a Compliance a od května 2013 
do března 2014 byla také členkou vrchol-
ného vedení.

Mgr. Martin Tomeš

Vykonává funkci člena kontrolní komise 
od 20.08.2010, přičemž opětovně byl 
do funkce člena kontrolní komise zvolen 
12.11.2012. Po ukončení studií na Právnic-
ké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 
pracoval jako komerční právník se zaměře-
ním na oblast problematiky poskytovaných 
úvěrů, vymáhání a správy pohledávek. 
Poté z pozice advokátního koncipienta 
spolupracoval se Záložnou na základě 
mandátní smlouvy, jejímž předmětem bylo 
zejména poskytování právního servisu 
v oblasti vkladových a úvěrových produktů. 
Po vykonání advokátních zkoušek se jako 
samostatný advokát zaměřuje mimo jiné 
i na oblast družstevního práva. Není čle-
nem v orgánech jiných právnických osob.

Ing. Josef Holub, FCCA

Vykonával funkci člena kontrolní komise 
od 03.10.2013 do 10.12.2013. Je členem 
vrcholného vedení. Je absolventem VŠSE 
Plzeň, obor ekonomika a řízení, a kvalifi-
kovaným členem asociace certifikovaných 
účetních ACCA (Velká Británie). V rámci své 
dosavadní praxe pracoval v letech 1992 
až 1997 ve společnosti PriceWaterhouse, 
poté do roku 2010 jako finanční ředitel 
a člen představenstva ve společnosti Aviva 
životní pojišťovna a.s. a následně jako ne-
závislý poradce a konzultant. Od nástupu 
do Záložny v lednu 2012 zastává pozici 
ředitele úseku financí. Není členem v orgá-
nech jiných právnických osob.

Ing. Filip Zelenský

Vykonával funkci předsedy kontrolní komi-
se od 13.04.2010 do 03.10.2013. V minu-
losti pracoval jako asistent ředitele výrobní 
firmy v Prostějově. V současné době je za-
městnán jako ekonom a právní specialista. 
Současně, jako osoba soukromě výděleč-
ně činná, poskytuje poradenství v oblasti 
ekonomické a účetní. Je jednatelem společ-
nosti DIESELTRADE s.r.o.

Ing. Jana Říhová

Vykonávala funkci členky kontrolní komise 
od 12.11.2012 do 03.10.2013. V minu-
losti pracovala v leasingové společnosti 
jako obchodně ekonomická pracovnice 
a na Českém statistickém úřadě jako od-
borný zaměstnanec. V Záložně nejprve pů-
sobila na pozici úvěrový specialista, poté 
zastávala pozici vedoucí úvěrového od-
dělení a manažera pro provoz a následně 
ředitelky odboru kanceláře představenstva. 
V současné době pracuje na pozici porad-
kyně představenstva. Není členem v orgá-
nech jiných právnických osob.
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Členové vrcholného vedení Záložny

Ing. Vladimír Hořejší, MBA 

Je předsedou představenstva a členem 
vrcholného vedení. Vykonával funkci čle-
na představenstva od 04.09.2012 a od 
02.05.2013 působí ve funkci předsedy 
představenstva. V rámci své profesní praxe 
zastával řadu vedoucích pozic a funkcí, 
mimo jiné ředitele odboru informačních slu-
žeb a vypořádání obchodů v Konsolidační 
bance Praha, s.p.ú a České konsolidační 
agentuře, náměstka ministryně informatiky 
ČR pro oblast e-Governmentu a místopřed-
sedy představenstva a ředitele úseku finan-
cí a ICT v Evropsko-ruské bance, a.s. Po ná-
stupu do Záložny v březnu 2012 nejprve 
zastával pozici poradce představenstva, 
od září 2012 působil na pozici ředitele ob-
lasti řízení rizik a od května 2013 zastává 
pozici ředitele úseku obchodu. 

Kamil Rataj, MBA

Je členem představenstva a vrcholného 
vedení. Vykonával funkci místopředse-
dy představenstva od 05.06.2012 a od 
02.05.2013 působí ve funkci člena před-
stavenstva. V sektoru bankovnictví pra-
cuje od roku 1999. Pracoval na vedou-
cích pozicích ve společnosti eBanka a.s. 
a Raiffeisenbank, a.s. Byl aktivně zapojen 
do úspěšného projektu fúze obou bank, 
kde řídil centralizaci významných činností 
back-office a optimalizaci vybraných po-
bočkových procesů. V letech 2008-2010 
zastával vedoucí pozici v rámci projektu 
implementace bankovního systému, CRM 
a IB. Po nástupu do Záložny v únoru 2010 
nejprve zastával pozici projektového ma-
nažera, od června 2010 zastává pozici 
ředitele úseku provozu a ICT.

Radim Synek

Je členem vrcholného vedení. Před vstupem 
do Záložny pracoval 20 let v bankovnictví. 
Od roku 1998 pracoval na pozici vicepre-
zident Citibank a vedoucí oddělení obcho-
dování na mezibankovních trzích, od roku 
2004 na pozici ředitele oddělení obcho-
dování na mezibankovních trzích pro Čes-
kou a Slovenskou republiku. V letech 2007 
až 2009 působil v Citibank Londýn, kde 
měl na starosti obchodování na meziban-
kovních trzích v Česku, Slovensku, Rumun-
sku, Hong Kongu, Islandu a Srbsku.

Od nástupu do Záložny v lednu 2012 pů-
sobí na pozici ředitele úseku finančních 
trhů. 
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Ing. Josef Holub, FCCA

Je členem vrcholného vedení. Je absolven-
tem VŠSE Plzeň, obor ekonomika a řízení, 
a kvalifikovaným členem asociace certifi-
kovaných účetních ACCA (Velká Británie). 
V rámci své dosavadní praxe pracoval v le-
tech 1992 až 1997 ve společnosti Price-
Waterhouse, poté do roku 2010 

jako finanční ředitel a člen představenstva 
ve společnosti Aviva životní pojišťovna a.s. 
a následně jako nezávislý poradce a kon-
zultant. Od nástupu do Záložny v lednu 
2012 zastává pozici ředitele úseku financí. 
Od 03.10.2013 do 10.12.2013 také vyko-
nával funkci člena kontrolní komise.
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Jaromír Hošek

Od 01.04.2014 je členem vrcholného 
vedení. Před vstupem do Záložny půso-
bil jako ředitel 1. úvěrního družstva Cho-
těboř. Od roku 2004 vykonával pozici 
vedoucího pobočky a zástupce ředitele 
Záložny, v letech 2004 až 2007 zároveň 
vykonával funkci člena úvěrové komise 
Záložny. Vykonával funkci člena předsta-
venstva od 14.06.2007 do 04.09.2012. 
Od 01.02.2013 působí na pozici ředitele 
odboru interního auditu.

Bc. Radek Heloňa, DiS.

Od 01.04.2014 je členem vrcholného ve-
dení. Má dlouholetou bankovní praxi. Zku-
šenosti v oblasti risku získal na pozici ma-
nažera Collections v Raiffeisenbank, a.s., 
kde pracoval od roku 2008 do roku 2010. 
Před tím pracoval pět let v eBance jako Su-
pervizor na Klientském servisu. Od ledna 
2011 působil v Záložně jako specialista 
Compliance, od října 2011 na pozici ve-
doucího oddělení Compliance a na pozici 
ředitele odboru Compliance a AML působí 
od 01.04.2014.

Ing. Lenka Němečková

Od 01.04.2014 je členkou vrcholného ve-
dení. V minulosti pracovala na pozici Offi-
ce Managera ve společnosti NextiraOne 
Czech s.r.o. a na pozici ředitele kanceláře 
v AK Koutná, Slušná & Bělohlávek v.o.s. 
V Záložně pracuje od roku 2012, kdy nej-
prve působila na pozici asistentky předse-
dy představenstva, od roku 2013 byla pro-
jektovým manažerem a na pozici ředitele 
odboru kanceláře představenstva působí 
od 01.04.2014 

JUDr. Alena Sikorová

Od 02.05.2013 do března 2014 byla 
členkou vrcholného vedení. Vykoná-
vá funkci předsedkyně kontrolní komise 
od 03.10.2013. Od 26.05.2008 do 
05.06.2012 působila ve funkci místo-
předsedkyně představenstva. V minulosti 
pracovala v České spořitelně, a.s. na po-
zici právníka správy rizik z bankovní čin-
nosti a posléze na pozici podnikového 
právníka. Byla rovněž předsedkyní škodní 
komise. V rámci své předchozí praxe rov-
něž působila v oblasti poskytování úvěrů, 
správy pohledávek a exekutorské činnosti. 
Od července 2010 do března 2014 zastá-
vala pozici ředitelky odboru právní podpo-
ry a Compliance. 

Daniel Skarpíšek, MBA

Do 26.02.2014 vykonával funkci místo-
předsedy představenstva. Před zahájením 
činnosti pro Záložnu pracoval 11 let v ban-
kovnictví. Od roku 2001 působil jako ře-
ditel divize Klientský servis, později jako 
ředitel divize Alternativní distribuční kaná-
ly v eBance a.s. Při fúzi s Raiffeisenbank, 
a.s. pracoval na projektu sloučení obou 
bank, následně na projektech zaměřených 
na kvalitu poskytovaných služeb klientům. 
Od července 2009 vykonával funkci ředi-
tele Záložny a od února 2012 do února 
2014 působil na pozici generálního ředi-
tele.
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O nás 19Organizační uspořádání

Organizační uspořádání  (údaje platné k 01.04.2014)

Členská schůze

Představenstvo Úvěrová komise Kontrolní komise

Odbor interního auditu

Odbor Compliance a AML

Odbor kanceláře představenstva

Komise pro řízení aktiv a pasiv

Úsek provozu a ICT

Odbor provozu

Oddělení provozního  
Back Office

Oddělení úvěrového  
Back Office

Oddělení  
Call centrum

Oddělení správy majetku

Odbor ICT

Oddělení ICT

Oddělení aplikační  
a produktové podpory

Odbor personalistiky

Oddělení personální

Oddělení mzdové

Úsek obchodu

Odbor Retailu

Retail –  
region Morava

Pobočky regionu Morava

Retail –  
region Čechy

Pobočky regionu Čechy

Oddělení podpory  
pobočkové sítě

Odbor firemního  
financování 

Oddělení firemního  
financování Praha

Oddělení firemního  
financování Olomouc

Odbor marketingu

Úsek finančních trhů

Odbor Treasury Trading

Oddělení  
Correspondent Banking

Oddělení  
Dealing

Odbor Treasury  
Sales

Úsek řízení rizik

Odbor kreditních rizik

Oddělení analýzy  
pohledávek

Odbor tržních  
a operačních rizik

Oddělení operačních rizik 
a bezpečnosti

Oddělení  
tržních rizik

Odbor monitoringu  
pohledávek

Úsek financí 

Odbor controllingu 

Odbor  
účetnictví

Odbor  
právní

Údaje o členech s kvalifikovanou účastí

K 31. prosinci 2013 neměl žádný člen kvalifikovanou účast na Záložně.
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Účetní závěrka
rok končící 31. prosince 2013

Rozvaha a podrozvaha k 31. prosinci 2013
(tis. Kč) Poznámka 31. prosince 2013 31. prosince 2012

AKTIVA

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 3 908 094 52 249

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 4 614 264 1 355 798

v tom: a) splatné na požádání 119 791 658 673

 b) ostatní pohledávky 494 473 697 125

Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen 5 7 717 673 5 224 700

Dluhové cenné papíry 6 373 098 424 966

Dlouhodobý nehmotný majetek 7 17 229 14 668

Dlouhodobý hmotný majetek 7 13 758 69 207

z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost  0 53 999

Ostatní aktiva 8 60 163 30 814

z toho: odložená daňová pohledávka 27 584 12 387

Pohledávky z upsaného nespl. základního kapitálu 13 10 001 0

Náklady a příjmy příštích období 961 981

Aktiva celkem   9 715 241 7 173 383

PASIVA

Závazky vůči družstevním záložnám splatné na požádání 10 0 3 277

Závazky vůči klientům - členům družstevní záložny 11 8 468 266 6 167 510

v tom: a) splatné na požádání 797 386 605 429

 b) ostatní závazky 7 670 880 5 562 081

Ostatní pasiva 12 88 360 38 201

Výnosy a výdaje příštích období 0 26

Podřízené závazky 11 294 126 169 584

Základní kapitál 13 833 792 764 189

Splacený základní kapitál 823 791 764 189

Nesplacený základní kapitál 10 001 0

Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 13 13 878 9 678

Nerozdělený zisk z předchozích období 16 718 0

Zisk za účetní období 13 101 20 918

Pasiva celkem 9 715 241 7 173 383
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(tis. Kč) Poznámka 31. prosince 2013 31. prosince 2012

PODROZVAHOVÁ AKTIVA

Poskytnuté přísliby a záruky 356 249 166 505

Poskytnuté zástavy 231 000 231 000

Pohledávky ze spotových operací 43 197 0

Pohledávky z pevných termínových operací 940 734 107 667

Podrozvahová aktiva celkem 14 1 571 180 505 172

PODROZVAHOVÁ PASIVA

Přijaté přísliby a záruky 190 000 190 000

Přijaté zástavy a zajištění 4 719 120 3 606 851

Závazky ze spotových operací 43 193 0

Závazky z pevných termínových operací 967 841 107 674

Podrozvahová pasiva celkem 14 5 920 154 3 904 525

Výkaz zisku a ztráty 
rok končící 31. prosince 2013

(tis. Kč) Poznámka 2013  2012

Výnosy z úroků a podobné výnosy 15 608 716 429 787

Náklady na úroky a podobné náklady 16 - 261 006 - 185 109

Výnosy z poplatků a provizí 2 385 1 155

Náklady na poplatky a provize 17 - 5 179 - 1 726

Zisk z finančních operací 18 759 9 139

Ostatní provozní výnosy 19 58 606 1 906

Ostatní provozní náklady 20 - 106 812 - 10 460

Správní náklady 21 - 176 167 - 172 039

v tom: a) náklady na zaměstnance - 107 501 - 93 626

 z toho: aa) mzdy a platy - 77 342 - 68 376

  ab) sociální a zdravotní pojištění - 23 245 - 19 649

 b) ostatní správní náklady - 68 666 - 78 413

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
a amortizace souborů drobného hmotného majetku

7 - 12 198 - 7 266

Opravná položka  k pohledávkám 9 - 94 805 - 33 676

Zisk z běžné činnosti před zdaněním 14 299 31 711

Daň z příjmů 22 - 14 198 - 10 793

Zisk za účetní období 13 101 20 918
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Přehled o změnách vlastního kapitálu 
rok končící 31. prosince 2013

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

Zůstatek k 1. lednu 2012 509 641 3 900 5 700 538 519 779

Zisk za účetní období 0 0 0 20 918 20 918

Odměny členům statutárních orgánů 0 0 0 - 460 - 460

Převody do fondů 0 1 000 1 000 - 2 000 0

Vypořádací podíly na zisku 0 - 961 - 961 1 922 0

Zánik a snížení členských a dalších  
členských vkladů

- 20 0 0 0 - 20

Vznik a navýšení členských a dalších 
členských vkladů

254 568 0 0 0 254 568

Zůstatek k 31. prosinci 2012 764 189 3 939 5 739 20 918 794 785

Zisk za účetní období 0 0 0 101 101

Převody do fondů 0 2 100 2 100 - 4 200 0

Zánik a snížení členských a dalších členských 
vkladů

- 3 021 0 0 0 - 3 021

Navýšení dalších členských vkladů – 
nesplacené (Pozn. 13)

10 001 0 0 0 10 001

Navýšení členských a dalších členských 
vkladů – splacené

62 623 0 0 0 62 623

Zůstatek k 31. prosinci 2013 833 792 6 039 7 839 16 819 864 489
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1. Všeobecné informace

Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo (dále jen „Záložna“) 
byla zapsána do Obchodního rejstříku 26. února 1996 a má 
sídlo na adrese tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc. 

Záložna je v rozsahu svého povolení působit jako družstevní 
záložna dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech ve znění platných předpisů (dále jen “ZSÚD“), opráv-
něna vykonávat tyto činnosti:

• přijímání vkladů od členů;

• poskytování úvěrů členům;

•  platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních pro-
středků 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*;

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

•  ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u po-
boček zahraničních bank;

• přijímat úvěry od družstevních záložen a bank;

•  nabývat majetek pro účely zajištění vlastního provozu a dis-
ponovat s ním;

•  obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných 
kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývají-
cích z povolených činností;

•  obchodovat na vlastní účet s cennými papíry přijatými k ob-
chodování na evropském regulovaném trhu;

•  obchodovat na vlastní účet s dluhopisy, jejichž emitentem 
je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci 
a rozvoj nebo centrální banka tohoto státu, dluhopisy, 
za které převzal záruku členský stát Organizace pro eko-
nomickou spolupráci a rozvoj, a dluhopisy vydanými Ev-

ropskou 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 podle zákona 
upravujícího činnost České národní banky.

* Vysvětlující poznámka: Záložna danou povolenou činnost za-
tím nevykonává. 

Činnosti družstevních záložen podléhají dohledu a jsou regulo-
vány Českou národní bankou (dále jen “ČNB“). Záložně nebylo 
ČNB omezeno nebo vyloučeno vykonávání žádné činnosti. 

Vklady fyzických a právnických osob u Záložny jsou pojištěny 
v rozsahu stanoveném zákonem č. 21/1992 o bankách, ve zně-
ní pozdějších předpisů a Záložna odvádí stanovené příspěvky 
do Fondu pojištění vkladů (viz Pozn. 20). 

V rámci vnitřního organizačního uspořádání se Záložna člení 
na centrálu a 33 oblastních poboček tvořených kontaktními ob-
chodními místy v České republice.

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 souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškami vydanými Minis-
terstvem financí České republiky a českými účetními standardy 
pro finanční instituce. Účetní závěrka je sestavena na principu 
historických pořizovacích cen s výjimkou finančních nástrojů pře-
ceňovaných na reálnou hodnotu.

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

Účetní závěrka není konsolidována a Záložna není součástí žád-
ného konsolidačního celku.

2.2. Okamžik uskutečnění účetního případu
Pro účetní zachycení finančních aktiv a závazků platí následující 
pravidla:

26  Příloha účetní závěrky

Výroční zpráva 2013



Finanční aktiva a závazky se zachycují v okamžiku, kdy se Zálož-
na stane smluvní stranou transakce.

Pro odúčtování finančních aktiv a závazků platí následující pra-
vidla: 

Finanční aktivum nebo jeho část Záložna odúčtuje z rozvahy 
v případě, pokud je povinnost definovaná smlouvou splněna, 
zrušena, skončí její platnost nebo 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, kte-
rý zanikl nebo byl převeden na jiný subjekt, a mezi hodnotou 
za tento závazek uhrazenou, se zúčtuje do zisků nebo ztrát. 

Operace s dluhovými cennými papíry a měnové spotové obcho-
dy jsou účtovány ke dni vypořádání.

Pohledávky a závazky ze spotových operací mezi dnem sjedná-
ní a dnem vypořádání obchodu jsou zachyceny na podrozvaze 
v jejich nominální hodnotě.

2.3. Cizí měny
Transakce denominované v cizích měnách jsou přepočteny a za-
účtovány devizovým kurzem platným v okamžiku uskutečnění 
transakce.

Finanční aktiva a pasiva uváděná v cizích měnách jsou k roz-
vahovému 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 reál-
nou 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.

V rámci úrokových výnosů jsou vykázány rovněž poplatky, které 
mají povahu úrokových výnosů, a to do období, s nímž časově 
a věcně souvisejí. 

Výnosy z nesplácených pohledávek jsou časově rozlišovány 
a zahrnovány do zůstatku příslušné úvěrové angažovanosti. Tyto 
částky jsou zohledňovány při stanovení opravné položky ke sle-
dovaným a ohroženým pohledávkám.

2.5. Sankční úroky 
Vykazování a časové rozlišování sankčních úrokových výnosů je 
prováděno na základě jejich splacení nebo inkasa, dříve zachy-
cené výnosy nejsou zpětně odúčtovány. 

2.6. Výnosy z poplatků a provizí
Poplatky a provize jsou vykazovány v období, s nímž časově 
a věcně souvisejí.

 

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

2.8. Opravné položky
Záložna posuzuje, zda existuje důvod pro snížení rozvahové 
hodnoty jednotlivých pohledávek, a to zejména z úvěrů. 

Záložna vzhledem k charakteru své činnosti, struktuře a objemu 
expozic úvěrového portfolia aplikuje pro hodnocení pohledávek 
a tvorbu opravných položek standardizovaný individuální pří-
stup. Portfoliový přístup se neaplikuje.

Jednotlivé pohledávky jsou tříděny do kategorií a podkategorií 
dle definic vydaných ČNB. 

Pohledávky kategorie “bez selhání“ (podkategorie “standardní“ 
a “sledované“) zahrnují nesplacenou jistinu a naběhlé příslušen-
ství a nejsou po splatnosti déle než 30 dní v případě pohledávek 
standardních, respektive 90 dní v případě pohledávek sledova-
ných. 

Pohledávky kategorie “se selháním“ (podkategorie “nestandard-
ní“, “pochybné“ a “ztrátové“) zahrnují nesplacenou jistinu a na-
běhlé příslušenství a jsou po splatnosti více než 90 dnů nebo 
vykazují některý z indikátorů selhání dle §49 vyhlášky ČNB 
č. 123/2007 Sb. na základě uplatnění principu obezřetnosti, 
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přičemž však nutně nemuselo dojít k faktickému selhání ve smyslu 
řádného a včasného nesplacení závazku dlužníka nebo prodlení 
se splátkami. 

Pokud má Záložna více pohledávek za stejným dlužníkem nebo 
za jinými dlužníky tvořící s dlužníkem tzv. ekonomicky spjatou sku-
pinu osob, jsou veškeré pohledávky za těmito dlužníky zařazeny 
do stejné kategorie a podkategorie pohledávek, a to do nejhorší 
z těchto podkategorií. Splňuje-li pohledávka současně kriteria 
pro zařazení do více podkategorií, je zařazována do nejhorší 
z těchto podkategorií. 

Pohledávka se rovněž nezahrnuje do kategorie pohledávek “bez 
selhání“, a to konkrétně do podkategorie “standardní“, pokud 
byla v posledních 2 letech z důvodu zhoršení finanční situace 
dlužníka restrukturalizována, ani do podkategorie “sledovaná“, 
pokud k takové restrukturalizaci došlo v posledních 6 měsících.

Opravné položky jednotlivých úvěrů snižují nominální hodnotu 
jednotlivých pohledávek. Výše opravných položek k pohledáv-
kám a ostatním rizikovým aktivům vychází z ocenění vymahatel-
né částky z těchto aktiv k rozvahovému dni po zohlednění sou-
časné hodnoty zajištění při nuceném prodeji. 

Tvorba opravné položky a její použití nebo rozpuštění se vyka-
zuje 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.

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

Nákupy a prodeje cenných papírů jsou účtovány k datu vypořá-
dání. Pro oceňování úbytků z titulu prodeje se používá metoda 
váženého aritmetického průměru.

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

Cenné papíry jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou. Sou-
částí pořizovací ceny jsou i nakoupený alikvotní úrok a přímé ná-
klady 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 vykázá-
ny ve výkazu zisku a ztráty. Reálná hodnota cenného papíru je 
stanovena jako tržní “mid” cena kótovaná příslušnou burzou cen-
ných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem. U cenných pa-

pírů denominovaných v cizí měně je jejich hodnota přepočtena 
na českou měnu aktuálním kurzem vyhlášeným ČNB a kurzový 
rozdíl se stává součástí přecenění na reálnou hodnotu. 

V případě určitých dluhových cenných papírů má emitent právo 
(opci) na jejich předčasné splacení. Tyto opce představují vlože-
ný derivát 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 hod-
notě proti účtům nákladů nebo výnosů.

2.10. Deriváty a spotové operace
Derivátové finanční nástroje jsou představovány pevnými termí-
novými mimoburzovními tzv. “OTC – over the counter” měnovými 
swapovými operacemi. Záložna klasifikuje veškeré deriváty jako 
deriváty k obchodování a nepoužívá metodu zajišťovacího účet-
nictví (viz dále Pozn. 23.6). Deriváty jsou vykazovány v podroz-
vaze v jejich nominální hodnotě. Veškeré deriváty jsou přeceněny 
k rozvahovému dni na reálnou hodnotu. Zisky nebo ztráty vzniklé 
ze změn reálných hodnot derivátů jsou proúčtovány v rozvaze 
a ve výkazu zisku a ztráty. Kurzový rozdíl je součástí změny re-
álné hodnoty. 

Spotovými operacemi se rozumí operace nákupu a prodeje fi-
nančních aktiv s obvyklým termínem dodání (období od uzavření 
obchodu do jeho vypořádání není delší než 2 dny, případně jiné 
období v závislosti na zvyklostech trhu). Pohledávky a závazky 
ze spotových operací mezi dnem sjednání a dnem vypořádá-
ní obchodu jsou zachyceny na podrozvaze v jejich nominální 
hodnotě. Veškeré otevřené spotové pozice jsou přeceněny k roz-
vahovému dni na reálnou hodnotu. Zisky nebo ztráty vzniklé 
ze změn reálných hodnot spotových operací jsou proúčtovány 
v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty.

2.11. Dlouhodobý hmotný a nehmotný 
majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací 
cenou a je odepisován rovnoměrně po dobu jeho předpokláda-
né životnosti při uplatnění ročních odpisových sazeb, které jsou 
shodné s daňovými odpisovými sazbami.
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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 již evidovaného dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku, jehož pořizovací cena v souhrnu za celé 
účetní období přesahuje 40 000 Kč, je aktivováno a je o něj zvý-
šena 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 40 000 Kč, je při pořízení účtováno přímo do spo-
třeby na příslušné nákladové účty.

Náklady na opravy a udržování hmotného majetku se účtují pří-
mo do nákladů.

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

Dlouhodobý hmotný majetek s jednotkovou cenou nižší než 
40 000 Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok a dlouhodo-
bý nehmotný majetek s jednotkovou cenou nižší než 60 000 Kč 
a s dobou použitelnosti delší než jeden rok je plně odepsán 
do nákladů při pořízení.

Dlouhodobý hmotný majetek s jednotkovou cenou nižší než 
40 000 Kč tvořící soubory nábytku a vybavení je aktivován a ná-
sledně lineárně paušálně amortizován přímo do nákladů sazbou 
25 % odpovídající době předpokládané životnosti 4 roky. 

2.12. Daň z přidané hodnoty
Záložna není registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty 
(„DPH“). Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován 
pořizovací cenou včetně DPH.

2.13. 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. Odlože-
ná daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude prav-

děpodobně 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. 

2.14. Náklady na zaměstnance, penzijní 
připojištění a jiné sociální fondy
Náklady na zaměstnance jsou součástí správních nákladů (viz 
Pozn. 21).

K financování státního důchodového plánu a zdravotního pojiště-
ní provádí Záložna pravidelné zákonné odvody do státního roz-
počtu a nad rámec těchto povinných odvodů Záložna neposky-
tuje zaměstnancům dodatečné příspěvky na penzijní připojištění 
do žádných penzijních fondů ani plánů.

2.15. Spřízněné strany
Za osoby, které mají k Záložně zvláštní vztah se na základě zá-
kona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstev (dále 
jen „ZSÚD“) považují členové Záložny, členové volených orgá-
nů Záložny, řídící osoby a osoby jim blízké (dále také jen “spří-
zněné strany“). 

V souladu se ZSÚD a stanovami je Záložna oprávněna provádět 
výkon povolených činností výhradně pro své členy s výjimkou ur-
čitých specifických případů, kdy zákon členství pro výkon činností 
nepodmiňuje nebo jej přímo vylučuje. Každý volený člen orgánů 
Záložny je také členem Záložny. V tomto důsledku jsou praktic-
ky veškeré činnosti Záložny, kromě transakcí s protistranami, kde 
je členství vyloučeno zvláštním zákonem (jiné finanční instituce, 
ČNB nebo státní orgány) prováděny se spřízněnými stranami. 

Vybrané transakce, zůstatky a metody stanovení cen transakcí 
s vybranými spřízněnými stranami jsou uvedeny v Pozn. 5.3.
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2.16. Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem 
sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v pří-
padě, 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 po-
psány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

3. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
(tis. Kč) 31. prosince 2013 31. prosince 2012

Pokladní hotovost 8 713 9 569

Peníze na cestě 4 146 0

Vklady u centrální banky 895 235 42 680

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank celkem 908 094 52 249

V rámci vkladů u centrální banky Záložna rovněž udržuje prostředky v souladu s příslušnými opatřeními a úředními sděleními ČNB upra-
vujícími podmínky tvorby a držby povinných minimálních rezerv.

4. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
(tis. Kč) 31. prosince 2013 31. prosince 2012

Termínové vklady včetně naběhlých úroků 493 685 689 665

Běžné účty 119 791 658 673

Ostatní pohledávky 788 7 460

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami celkem 614 264 1 355 798

5. Pohledávky za klienty a členy
5.1 Pohledávky dle typu dlužníka 

(tis. Kč) 31. prosince 2013 31. prosince 2012

Pohledávky za klienty a členy – fyzickými osobami 339 063 288 260

Pohledávky za klienty a členy – právnickými osobami a fyzickými osobami
 podnikateli 

7 607 878 5 070 902

Pohledávky za klienty a členy celkem 7 946 941 5 359 162

Opravné položky (viz Pozn. 9) - 229 268 - 134 462

Zůstatková hodnota pohledávek za klienty a členy celkem 7 717 673 5 224 700

Výroční zpráva 2013

30  Příloha účetní závěrky



5.2. Kvalita portfolia pohledávek
Pohledávky vůči klientům a členům a k nim vytvořené opravné položky jsou dle definic kategorií a podkategorií vydaných ČNB analyzo-
vány takto:

31. prosince 2013 (tis. Kč) Pohledávky brutto Opravné položky Pohledávky netto

Bez selhání:

- standardní 3 341 411 0 3 341 411

- sledované 3 004 587 25 733 2 978 854

Bez selhání celkem 6 345 998 25 733 6 320 265

Se selháním:

- nestandardní 777 083 74 966 702 117

- pochybné 548 029 83 331 464 698

- ztrátové 275 831 45 238 230 593

Se selháním celkem 1 600 943 203 535 1 397 408

Pohledávky celkem 7 946 941 229 268 7 717 673

31. prosince 2012 (tis. Kč) Pohledávky brutto Opravné položky Pohledávky netto

Bez selhání:

- standardní 2 469 848 0 2 469 848

- sledované 1 794 630 20 694 1 773 936

Bez selhání celkem 4 264 478 20 694 4 243 784

Se selháním:

- nestandardní 721 137 53 035 668 102

- pochybné 180 809 18 172 162 637

- ztrátové 192 738 42 561 150 177

Se selháním celkem 1 094 684 113 768 980 916

Pohledávky celkem 5 359 162 134 462 5 224 700

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

Hodnoty jednotlivých druhů přijatých zástav slouží pro zmírnění ztrát v případě selhání příslušných zajišťovaných pohledávek. Hodnota 
přijatého zajištění je stanovena na základě vnitřního ocenění Záložny, které vychází ze znaleckých posudků nebo externích pozorova-
telných dat cen jednotlivých druhů zajištění. Tato hodnota se dále diskontuje za účelem zjištění současné hodnoty zajištění pro případ 
nuceného prodeje (realizace zajištění) a diskontovaná hodnota je rovněž zohledňována v rámci tvorby opravných položek.
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Strukturu přijatých zástav za úvěry klientům a členům lze analyzovat takto: 

(tis. Kč) 31. prosince 2013 31. prosince 2012

Nemovitosti 2 381 920 1 734 828

Pohledávky 1 289 356 799 483

Věci movité 611 534 564 789

Cenné papíry, obchodní podíly a ostatní zajištění 436 310 507 751

Přijaté hodnoty zajištění celkem (viz Pozn. 14) 4 719 120 3 606 851

V roce 2013 byly restrukturalizovány pohledávky v celkovém objemu 516 347 tis. Kč (2012: 516 510 tis. Kč). Restrukturalizované po-
hledávky zahrnují případy obchodních a nucených restrukturalizací. Pohledávka je považována za nuceně restrukturalizovanou, pokud 
Záložna poskytla dlužníkovi úlevu, protože by jí pravděpodobně vznikla ztráta, pokud by tak neučinila. Za nuceně restrukturalizovanou 
pohledávku se nepovažuje pohledávka vzniklá obnovením krátkodobého úvěru, pokud dlužník plnil povinnosti vyplývající z úvěrové 
smlouvy.

Celková výše úvěrů a příslušenství po splatnosti činila 90 715 tis. Kč k 31. prosinci 2013 (31. prosinci 2012: 83 738 tis. Kč).

5.3 Zůstatky a transakce se spřízněnými stranami
Pohledávky za členy nebo ostatní aktiva zahrnují zůstatky úvěrů a půjček poskytnutých významnému členovi, zaměstnancům, členům 
volených orgánů a osobám jim blízkým následovně:

(tis. Kč) 31. prosince 2013 31. prosince 2012

Úvěry významnému členovi Záložny, včetně subjektů tvořící s ním ekonomicky  
spjatou skupinu

276 500 205 000

Úroky a poplatky spojené s úvěrem významnému členovi Záložny, včetně subjektů tvořící 
s ním ekonomicky spjatou skupinu

18 650 7 928

Úvěry a půjčky zaměstnancům a členům volených orgánů 376 651

Veškeré úvěry zaměstnancům, členům volených orgánů a významnému členovi byly poskytnuty v rámci běžné podnikatelské činnosti 
za obdobných podmínek a úrokových sazeb, které byly ve stejné době poskytnuty ve srovnatelných transakcích jiným členům, nepřed-
stavovaly vyšší než běžné úvěrové riziko, ani nevykazovaly jiné nepříznivé rysy. Žádné z těchto osob nebyly dále poskytnuty jakékoliv 
výhody nad rámec běžných podmínek sjednávání produktů a služeb Záložny, zejména vkladů, kdy veškeré vklady byly přijaty za stejných 
podmínek a úrokových sazeb jako srovnatelné transakce s jinými klienty realizovanými ve shodné době, a ve všech těchto případech 
nebyla použita jiná než obvyklá úroková sazba.
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6. Dluhové cenné papíry
(tis. Kč) 31. prosince 2013 31. prosince 2012

Korporátní dluhopisy přijaté k obchodování na:

burze v ČR 109 467 327 235

jiném regulovaném trhu EU 263 631 97 731

Dluhové cenné papíry celkem 373 098 424 966

7. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
7.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 

(tis. Kč) Software Nedokončené investice Celkem

Stav k 1. lednu 2012

Pořizovací cena 913 11 627 12 540

Oprávky - 585 0 -585

Zůstatková hodnota 328 11 627 11 955

Přehled změn za rok končící 31. prosince 2012

Přírůstky 17 117 0 17 117

Úbytky 0 - 11 627 - 11 627

Odpisy - 2 777 0 - 2 777

Změny celkem 14 340 - 11 627 2 713

Stav k 31. prosinci 2012

Pořizovací cena 18 030 0 18 030

Oprávky - 3 362 0 - 3 362

Zůstatková hodnota 14 668 0 14 668

Přehled změn za rok končící 31. prosince 2013

Přírůstky 9 972 17 9 989

Úbytky 0 0 0

Odpisy - 7 428 0 - 7 428

Změny celkem 2 544 17 2 561

Stav k 31. prosinci 2013

Pořizovací cena 28 003 17 28 020

Oprávky - 10 791 0 - 10 791

Zůstatková hodnota 17 212 17 17 229

Nedokončené investice představovaly výdaje na informační systém, který byl zařazen do používání v rámci kategorie software  
k 1. květnu 2012.
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7.2. Provozní dlouhodobý hmotný majetek

(tis. Kč)
Budovy 

a pozemky

Technické 
zhodnocení 

majetku 
v nájmu

Zařízení Ostatní

Soubory 
drobného 

nábytku 
a vybavení 

Celkem

Stav k 1. lednu 2012

Pořizovací cena 54 386 1 045 1 739 4 562 4 389 66 121

Oprávky -1 199 -11 -730 -697 0 -2 637

Zůstatková hodnota 53 187 1 034 1 009 3 865 4 389 63 484

Přehled změn za rok končící 31. prosince 2012

Přírůstky 1 626 1 878 977 3 078 2 991 10 550

Úbytky 0 0 - 1 - 337 0 - 338

Odpisy a amortizace - 814 - 44 - 472 - 1 314 - 1 845 - 4 489

Změny celkem 812 1 834 504 1 427 1 146 5 723

Stav k 31. prosinci 2012

Pořizovací cena 56 012 2 923 2 382 7 139 5 535 73 991

Oprávky - 2 013 - 55 - 869 - 1 847 0 - 4 784

Zůstatková hodnota 53 999 2 868 1 513 5 292 5 535 69 207

Přehled změn za rok končící 31. prosince 2013

Přírůstky 1 685 786 999 2 023 527 6 019

Úbytky - 55 345 0 0 - 1 354 0 - 56 700

Odpisy a amortizace - 339 - 68 - 722 - 1 664 - 1 977 - 4 770

Změny celkem - 53 999 718 277 - 995 - 1 450 - 55 449

Stav k 31. prosinci 2013

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

Oprávky 0 - 122 - 1 540 - 2 939 0 - 4 601

Zůstatková hodnota 0 3 587 1 791 4 295 4 085 13 758

Záložna v průběhu roku 2013 uzavřela smlouvu o prodeji budovy a souvisejících pozemků v celkové účetní zůstatkové hodnotě k okamži-
ku prodeje 54,7 mil. Kč za prodejní cenu 56,0 mil. Kč. Vzhledem k záměru rekonstrukce Záložna dále na svůj vrub vynaložila náklady 
v hodnotě 3,3 mil. Kč na projekční práce a inženýrské studie spojené s plánovanou rekonstrukcí budovy. Úhrada prodejní ceny byla 
sjednána formou úvěru na částečnou úhradu prodejní ceny a rekonstrukci budovy v celkové výši 130,0 mil. Kč. Úvěr je čerpán v tranších 
na základě plnění podmínek průběhu rekonstrukce, je úročen pohyblivou sazbou 12M PRIBOR + 3,28% p.a. s roční fixací, přičemž mini-
mální výše úrokové sazby je stanovena na 4,00% p.a. Úvěr včetně příslušenství je splatný prostřednictvím celkem 234 měsíčních anuitních 
splátek. Záložna dále uzavřela se stejnou protistranou budoucí nájemní smlouvu na zrekonstruované kancelářské prostory na dobu 10 let 
při celkové roční výši nájmu 17,4 mil. Kč a poskytla protistraně bezúročnou kauci na budoucí pronájem ve výši 4,6 mil. Kč s povinností 
udržovat tuto kauci po celou dobu trvání nájmu (viz Pozn. 8).
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Záložna rovněž používala majetek získaný na základě smluv o finančním leasingu, který je zahrnut do vykázaného dlouhodobého hmot-
ného majetku po skončení leasingu. Tyto leasingové smlouvy lze analyzovat následujícím způsobem:

(tis. Kč) 31. prosince 2013 31. prosince 2012

Splacené splátky ze současných leasingových smluv 0 385

Nesplacené leasingové splátky splatné do jednoho roku 0 177

Celková výše leasingových splátek ze současných smluv o finančním leasingu 0 562

7.3. Odpisy a amortizace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

(tis. Kč) 2013 2012

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 2 793 2 644

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku 7 428 2 777

Odpisy celkem 10 221 5 421

Amortizace souborů nábytků a vybavení s jednotkovou cenou nižší než 40 tis. Kč 1 977 1 845

Odpisy a amortizace celkem 12 198 7 266

8. Ostatní aktiva
(tis. Kč) 31. prosince 2013 31. prosince 2012

Odložená daňová pohledávka (viz Pozn. 22) 27 584 12 387

Zálohy na daň z příjmu (viz Pozn. 22) 14 981 10 031

Poskytnuté provozní zálohy – kauce na nájemné (viz Pozn. 7.1) 4 550  0

Poskytnuté provozní zálohy – ostatní 5 356 4 417

Poskytnuté zálohy na finanční operace 5 564 2 825

Kladná reálná hodnota derivátů (viz Pozn. 14 a 18) 1 264 261

Dohadné účty aktivní 108 0

Ostatní aktiva 756 893

Ostatní aktiva celkem 60 163 30 814

9. Opravné položky
Stav a změny opravných položek k rizikovým aktivům lze analyzovat takto:

Pohledávky za klienty Ostatní aktiva Celkem

Stav k 1. lednu 2012 100 592 194 100 786

Tvorba netto 34 112 -194 33 918

Použití - 242 0 -242

Stav k 31. prosinci 2012 134 462 0 134 462

Tvorba netto 189 497 0 189 497

Rozpuštění - 59 146 0 - 59 146

Použití - 35 545 0 - 35 545

Stav k 31. prosinci 2013 229 268 0 229 268
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Nedobytné pohledávky jsou odepisovány proti opravným položkám nebo přímo do nákladů v případech, kdy je vedení Záložny přesvěd-
čeno, že jejich splatnost je nereálná. V roce 2013 byly odepsány pohledávky v hodnotě 1 tis. Kč (2012: 230 tis. Kč), které byly zcela 
kryty výnosy z použití opravných položek. V roce 2013 byly použity opravné položky na krytí ztrát z postoupení a převodu pohledávek 
ve výši 35 544 tis. Kč (2012: 12 tis. Kč)

10. Závazky vůči družstevním záložnám
(tis. Kč) 31. prosince 2013 31. prosince 2012

Závazky vůči družstevním záložnám

- běžné účty družstevních záložen 0 3 277

Závazky vůči družstevním záložnám celkem 0 3 277

11. Závazky vůči klientům – členům družstevních záložen
(tis. Kč) 31. prosince 2013 31. prosince 2012

Závazky vůči klientům – členům družstevních záložen

- termínové vklady 5 322 033 4 360 580

- úsporné vklady vč. vkladů na vkladních knížkách 2 348 847 1 201 501

- běžné účty 797 386 605 429

Závazky vůči klientům – členům družstevních záložen celkem 8 468 266 6 167 510

Podřízené závazky

- podřízené termínové vklady klientů - členů družstevních záložen 294 126 169 584

Podřízené závazky celkem 294 126 169 584

Závazky vůči klientům a členům nezahrnují základní a další členské vklady, které tvoří základní kapitál Záložny a jsou prezentovány 
v Pozn. 13.1.

Veškeré podřízené vklady byly sjednané v letech 2012 a 2013 a mají smluvní dobu splatnosti 6 let s pevnou úrokovou sazbou 5% p.a. 
K 31. prosinci 2013 a 2012 splňovala veškerá hodnota podřízených vkladů podmínky pro zahrnování do vedlejšího dodatkového kapitálu 
Záložny (Tier 2) jako “podřízený dluh A“. Podřízený dluh A zahrnovaný do dodatkového kapitálu se pro účely zahrnování do kapitálu 
dle pravidel ČNB platných k 31. prosinci 2013 snižuje o 20 % ročně během posledních pěti let před dnem splatnosti. Začíná se snižovat 
dnem následujícím po skončení pátého roku před dnem splatnosti. Toto pravidlo snižování pro účely zahrnování do kapitálu Záložny nemá 
žádný dopad na sjednanou dobu splatnosti těchto vkladů a z ní vyplývající riziko likvidity. Na základě nových regulatorních pravidel 
se od roku 2014 amortizace pro zahrnování do regulatorního kapitálu Tier 2 aplikuje na lineární denní bázi.
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12. Ostatní pasiva
(tis. Kč) 31. prosince 2013 31. prosince 2012

Závazek z titulu daně z příjmů za zdaňovací období (viz Pozn. 22) 29 171 14 561

Záporná reálná hodnota derivátů (viz Pozn. 14 a 18) 28 460 127

Závazky vůči zaměstnancům 7 540 7 682

Dohadné účty pasivní 5 027 4 312

Závazky k Fondu pojištění vkladů 3 414 2 405

Zdravotní a sociální pojištění 3 088 2 107

Závazky vůči dodavatelům 2 668 2 062

Srážková daň z připsaných úroků 2 383 1 922

Závazky z titulu převodů klientů a přijaté neurčité platby 810 1 606

Daň ze závislé činnosti 1 738 1 217

Ostatní závazky z běžné činnosti 1 030 174

Závazky z vypořádacích podílů 3 031 26

Ostatní pasiva celkem 88 360 38 201

13. Vlastní kapitál a rozdělení zisku
13.1. Základní kapitál

(tis. Kč) 31. prosince 2013 31. prosince 2012

Základní členské vklady 1 819 1 382

Splacené další členské vklady 821 972 762 807

Splacený základní kapitál celkem 823 791 764 189

Nesplacené další členské vklady 10 001 0

Základní kapitál celkem   833 792 764 189

Výše zapisovaného základního kapitálu Záložny k 31. prosinci 2013 činila 500 tis. Kč (31. prosinci 2012: 500 tis. Kč). 

Výše základního členského vkladu je pro každého člena stejná, bez rozdílu zda je fyzickou nebo právnickou osobou, a činí 100 Kč.

Se souhlasem členské schůze Záložny může člen vložit do základního kapitálu Záložny další členský vklad. Další členský vklad může být 
pouze peněžitý a jeho výše musí být vždy celočíselným pětinásobkem základního členského vkladu.

Nesplacený základní kapitál a související pohledávka jsou vykazovány na základě uzavření smluv o vložení dalšího členského vkladu 
do základního kapitálu Záložny. Veškerá vykázaná hodnota nesplacených členských vkladů k 31. prosinci 2013 ve výši 10 001 tis. Kč 
byla do data sestavení této účetní závěrky splacena a převedena do splaceného základního kapitálu. Nesplacený základní kapitál nelze 
zahrnovat do kapitálu pro regulatorní obezřetnostní účely.

Počet členů Záložny k 31. prosinci 2013 činil 18 194 (31. prosince 2012: 13 821).
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13.2. Odměny vázané na vlastní kapitál
Zaměstnanci Záložny nemají nárok na odměny vázané na vlastní kapitál Záložny ani na odměny z něho poskytované.

13.3. Rozdělení zisku 
Čistý zisk je navržen k rozdělení nebo byl rozdělen takto:

(tis. Kč) Návrh 2013  Skutečnost 2012

Příděl do rezervního fondu 25 2 100

Příděl do rizikového fondu 25 2 100

Vypořádací podíly na zisku 51 1 

Převod do nerozděleného zisku 0 16 717

Čistý zisk 101 20 918

Fondy ze zisku slouží ke krytí případných negativních dopadů do hospodaření Záložny a člení se na fond rezervní a fond rizikový. Rizikový 
fond slouží ke krytí rizik z poskytování úvěrů a záruk. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát a výkyvů hospodaření Záložny. O výši přídělů pe-
něžních prostředků do fondů rozhoduje na návrh představenstva Záložny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami 
Záložny členská schůze Záložny. O čerpání peněžních prostředků z fondů rozhoduje v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
a stanovami Záložny představenstvo Záložny, pokud stanovy Záložny, případně obecně závazné právní předpisy, nestanoví jinak.

Výše vypořádacího podílu je určena poměrem členského vkladu, popřípadě snížení dalšího členského vkladu tohoto člena v daném 
účetním období, kterému v daném účetním období zaniklo členství, k součtu souhrnu všech členských vkladů a snížení dalších členských 
vkladů, vztahujících se k danému účetnímu období, všech členů k poslednímu dni daného účetního období a souhrnu všech členských 
vkladů a snížení dalších 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.

14. Podrozvahové položky
Podrozvahové položky jsou členěny následovně:

(tis. Kč) 31. prosince 2013 31. prosince 2012

Podrozvahová aktiva 

Poskytnuté záruky 33 713 12 570

Nevyčerpané rámce kontokorentních úvěrů 128 644 150 204

Poskytnuté přísliby úvěrů 193 892 3 731

Poskytnuté zástavy 231 000 231 000

Pohledávky z derivátů (viz Pozn. 8, 12, 18, 23.5 a 23.6) 940 734 107 667

Pohledávky ze spotových operací 43 197 0

Podrozvahová aktiva celkem 1 571 180 505 172
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(tis. Kč) 31. prosince 2013 31. prosince 2012

Podrozvahová pasiva

Přijaté přísliby 190 000 190 000

Přijaté zástavy a zajištění (viz Pozn. 5.2) 4 719 120 3 606 851

Závazky z derivátů (viz Pozn. 8, 12, 18, 23.5 a 23.6) 967 841 107 674

Závazky ze spotových operací 43 193 0

Podrozvahová pasiva celkem 5 920 154 3 904 525

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 2013 a 2012 neexistovaly žádné 
závazky vyplývající z výkonu svěřeneckých povinností a Záložna nepředala ani nepřijala žádné hodnoty do úschovy nebo správy.

Poskytnuté zástavy k 31. prosinci 2013 i 2012 jsou představovány termínovým vkladem Záložny v hodnotě 200 mil. Kč u jedné bankovní 
protistrany, ke kterému bylo zřízeno zástavní právo. Záložna má z tohoto titulu nárok čerpat v případě potřeby u dané bankovní protistra-
ny kontokorentní úvěr až do limitu 190 mil. Kč vykázaného v položce Přijaté přísliby. Poskytnuté zástavy dále zahrnují vklady v hodnotě 
31 mil. Kč u jedné další bankovní protistrany. Zástavní právo na těchto vkladech je zřízeno do výše 30 mil. Kč k zajištění pohledávek 
z transakcí obchodování na finančních trzích, a dále do výše 1 mil. Kč z titulu zúčtování transakcí prováděných platebními kartami. 

K 31. prosinci 2013 i 2012 byla Záložna účastníkem jednoho pasivního soudního sporu, kde se žalující protistrana domáhá zaplacení 
částky 9 mil. Kč s příslušenstvím z titulu jedné postoupené pohledávky, kterou tato protistrana považuje za neexistující, přičemž žalovaná 
částka představuje úplatu za postoupení pohledávky. Záložna považuje právní obranu proti takovému nároku jako zcela opodstatněnou 
a v daném případě neshledala důvod pro tvorbu rezervy na potenciální závazky ze soudních sporů.

15. Výnosy z úroků a podobné výnosy
(tis. Kč) 2013  2012

Úrokové výnosy z úvěrů a pohledávek 523 991 383 090

Poplatky z úvěrů mající povahu úroků 29 432 16 572

Úrokové výnosy z vkladů u bank a družstevních záložen 20 659 21 857

Úroky z dluhových cenných papírů za dobu držby (viz Pozn. 18) 34 634 8 268

Výnosy z úroků a podobné výnosy celkem 608 716 429 787

Za rok 2013 bylo do výnosů zahrnuto 7 604 tis. Kč nesplacených úroků z klasifikovaných úvěrů (2012: 8 139 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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16. Náklady na úroky a podobné náklady 
(tis. Kč) 2013  2012

Úrokové náklady z titulu přijatých vkladů 261 006 177 318

Zrušené úrokové přirážky 0 7 791

Náklady na úroky a podobné náklady celkem 261 006 185 109

V roce 2012 došlo na základě uzavření smluvního dodatku u dvou úvěrovaných fotovoltaických projektů ke zrušení dříve sjednaných 
úrokových přirážek v celkové naběhlé hodnotě 7 791 tis. Kč. Do okamžiku zrušení přirážek bylo 1 422 tis. Kč vykázáno v úrokových 
výnosech roku 2010, 4 500 tis. Kč v roce 2011 a 1 869 tis. Kč v roce 2012. 

17. Náklady na poplatky a provize 
(tis. Kč) 2013  2012

Bankovní poplatky 3 557 1 647

Ostatní náklady na poplatky, provize a zprostředkování 1 622 79

Náklady na poplatky a provize celkem 5 179 1 726

18. Zisk z finančních operací
(tis. Kč) 2013  2012

Čistý zisk z dluhových cenných papírů včetně přecenění na reálnou hodnotu* 11 877 9 122

Čistá ztráta (-) / zisk (+ ) z přecenění derivátů na reálnou hodnotu (viz Pozn. 8, 12 a 14) - 27 330 134

Čistý zisk (+) / ztráta (-) z konverzí a přecenění cizích měn 16 212 - 117

Čistý zisk z finančních operací celkem 759 9 139

*Úroky z dluhových cenných papírů za dobu držby jsou vykázány v rámci úrokových výnosů (viz Pozn. 15).

19. Ostatní provozní výnosy
(tis. Kč) 2013 2012

Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného majetku (viz Pozn. 7.2) 57 367 320

Výnosy z pronájmu 127 307

Výnosy z postoupených pohledávek 71 605

Ostatní výnosy 1 041 674

Ostatní provozní výnosy celkem 58 606 1 906
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20. Ostatní provozní náklady
(tis. Kč) 2013  2012

Příspěvky do Fondu pojištění vkladů 12 506 8 009

Dary a ostatní náklady na obecně prospěšné účely 1 809 1 864

Náklady z titulu úbytků hmotného a nehmotného majetku (viz Pozn. 7.2) 56 951 336

Náklady z titulu postoupených a odepsaných pohledávek a exekucí 35 546 242

Ostatní náklady 0 9

Ostatní provozní náklady celkem 106 812 10 460

21. Správní náklady
(tis. Kč) 2013 2012

Náklady na mzdy a odměny 107 501 93 626

Náklady na propagaci 10 604 22 796

Nájemné a leasing 15 910 11 895

Náklady na provoz informačního systému 9 917 7 493

Náklady na právní, daňové a jiné poradenství 6 188 6 571

Náklady na audity 3 379 4 948

Náklady na outsourcing služeb 1 223 3 763

Náklady na spotřebu vody, plynu a elektrické energie 4 074 3 251

Náklady na telefony a internet 3 000 2 017

Náklady na nákup drobného vybavení 1 111 1 590

Náklady na kancelářské potřeby 757 1 715

Náklady na cestovné 1 236 1 349

Náklady na údržbu majetku a vybavení 1 245 1 311

Náklady na spotřebu pohonných hmot 1 253 1 131

Náklady na reprezentaci 959 816

Náklady na poštovné 734 574

Náklady na pojistné 643 555

Náklady na poplatky, ověřování a podobné náklady 1 037 825

Ostatní správní náklady 5 396 5 813

Správní náklady celkem 176 167 172 039
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Náklady na mzdy a odměny lze dále analyzovat následujícím způsobem:

(tis. Kč) 2013 2012

Mzdy a odměny 77 342 68 376

Sociální náklady a zdravotní pojištění 23 245 19 649

Ostatní náklady 6 914 5 601

Celkem 107 501 93 626

Z toho:

Představenstvo:

(tis. Kč) 2013 2012

Mzdy a odměny 7 694 10 575

Sociální náklady a zdravotní pojištění 1 640 1 753

Celkem 9 334 12 328

Úvěrová komise:

(tis. Kč) 2013 2012

Mzdy a odměny 1 543 1 031

Sociální náklady a zdravotní pojištění 523 351

Celkem 2 066 1 382

Kontrolní komise:

(tis. Kč) 2013 2012

Mzdy a odměny 1 838 398

Sociální náklady a zdravotní pojištění 316 135

Celkem 2 154 533

Ostatní:

(tis. Kč) 2013 2012

Mzdy a odměny 66 267 55 912

Sociální náklady a zdravotní pojištění 20 766 17 410

Ostatní náklady 6 914 5 601

Celkem 93 947 78 923

Odměny členů volených orgánů zahrnují veškeré odměny, včetně odměn ze souběžného pracovně-právního poměru, pokud byl takový 
sjednán, za období, po které byla vykonávána funkce člena voleného orgánu. Pokud byla funkce vykonávána jen po část kalendářního 
měsíce, je zahrnována odměna za celý kalendářní měsíc. Hodnoty odměn členů volených orgánů za rok 2012 dále zahrnují celkem 
460 tis. Kč poskytnutých v rámci rozdělení zisku r. 2011 (viz Přehled o změnách vlastního kapitálu a Pozn. 13.3).

Výroční zpráva 2013
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Statistika zaměstnanců a členů volených orgánů:

2013  2012

Počet zaměstnanců k 31. prosinci 181 181

Členové volených orgánů:

Představenstvo 3 3

Úvěrová komise 3 3

Kontrolní komise 2* 3

* Kontrolní komise měla po většinu roku 3 členy, uvedený počet k ultimu roku vyjadřuje momentální přechodný stav k datu, než dojde 
k doplnění.

22. Daň z příjmů
Daňový náklad zahrnuje:

(tis. Kč) 2013 2012

Čistý daňový náklad daně z příjmů 29 395 14 530

Odložený daňový výnos - 15 197 - 3 737

Daňový náklad celkem 14 198 10 793

Splatný daňový náklad daně z příjmů byl určen následovně:

(tis. Kč) 2013 2012

Zisk před zdaněním 14 299 31 711

Změna stavu opravných položek a odpisy pohledávek nezahrnovaných do základu daně 130 352 32 651

Náklady daňově neuznatelné 8 660 4 454

Zrušené úrokové přirážky (viz Pozn. 15 a 16) 0 7 791

Daňové doplatky, vratky a kompenzace 224 31

Daňový základ 153 535 76 638

Daňový náklad po aplikaci 19% daně z příjmů na daňový základ (viz Pozn. 12) 29 171 14 561

Ostatní daňové položky zúčtované v běžném období 224 - 31

Celkový daňový náklad daně z příjmů 29 395 14 530

Náklad daně z příjmů za rok 2013 a 2012 byl stanoven jako nejlepší možný odhad vedení Záložny k datu sestavení účetní závěrky. 
Skutečná daňová povinnost Záložny za zdaňovací období roku 2012 stanovená dle přiznání daně z příjmů v r. 2013 činila 14 655 tis. Kč 
a splatný daňový závazek byl řádně uhrazen. Skutečná výše splatného daňového závazku za zdaňovací období roku 2013 bude upřes-
něna na základě stanovení daňové povinnosti dle přiznání daně z příjmů za rok 2013 v zákonné lhůtě v roce 2014.

Záložna neměla k 31. prosinci 2013 a 2012 žádné závazky po splatnosti vůči finančním orgánům, orgánům sociálního zabezpečení 
a zdravotním pojišťovnám. 
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Odloženou daň lze analyzovat následovně:

(tis. Kč) 31. prosince 2013 31. prosince 2012

Odložená daňová pohledávka

Opravné položky k úvěrům 27 584 12 387

Odložená daňová pohledávka celkem (viz Pozn. 8) 27 584 12 387

Nad rámec zaúčtované odložené daňové pohledávky nebyla zaúčtována potenciální dodatečná odložená daňová pohledávka z rozdílu 
mezi účetní a daňovou opravnou položkou k pohledávkám ve výši 15 977 tis. Kč k 31. prosinci 2013 (31. prosinci 2012: 12 387 tis. Kč), 
protože její uplatnění v budoucnosti nebylo vyhodnoceno jako pravděpodobné. Pro výpočet odložené daně byla použita sazba daně 
z příjmu 19%.

23. Finanční rizika
23.1. Strategie užívání finančních nástrojů
Záložna je z titulu své činnosti vystavena řadě finančních rizik. Záložna v rámci řízení finančních rizik aplikuje vnitřní kontrolní postupy 
a procedury s cílem soustavné identifikace, vyhodnocování, sledování a omezování všech významných finančních rizik na úroveň, která 
poskytuje přiměřenou jistotu, že nedojde k významné chybě nebo ztrátě. Záložna klade důraz, aby veškeré významné rizikové faktory 
byly včas a náležitě zachyceny vnitřním kontrolním systémem a jeho prostřednictvím dány na vědomí představenstvu, které nese konečnou 
odpovědnost za vyhodnocení informací a včasná přijetí odpovídajících opatření. 

Aktivity Záložny v rámci řízení finančních rizik spočívají zejména v kontrolovaném a řízeném používání finančních nástrojů. 

Záložna přijímá pevně úročené vklady od klientů na různě dlouhá období a snaží se dosáhnout nadprůměrných úrokových marží jejich 
investováním do převážně úvěrových aktiv. Záložna se snaží zvýšit tyto marže přeměnou krátkodobých vkladů na dlouhodobé úvěry 
s vyšším úročením při zachování dostatečné likvidity pro úhradu všech případných splatných nároků.

Záložna se dále snaží o zvýšení svých úrokových výnosů dosahováním nadprůměrných marží, po zohlednění opravných položek, úvě-
rováním právnických a fyzických osob s různou úvěruschopností. Takové angažovanosti nezahrnují jen rozvahové úvěry a poskytnuté 
zálohy, ale Záložna poskytuje také záruky a jiné přísliby, zejména úvěrové.

Poměrové ukazatele 31. prosince 2013 31. prosince 2012

Kreditní angažovanost vůči klientům a členům vyšší než 10 % kapitálu (brutto  
bez odečtení opravných položek)

545 % 331 %

Kapitálová přiměřenost k rizikově váženým aktivům 11,66 % 13,72 %

Kapitál (Tier 1) 837 mil. Kč 780 mil. Kč

Dodatkový vedlejší kapitál (Tier 2)(viz Pozn. 11) 294 mil. Kč 170 mil. Kč

Záložna aplikuje systém vnitřně stanoveného kapitálu (dále jen “SVSK“), který stanovuje vnitřní kapitálové požadavky v návaznosti na riziko-
vý profil, současné a předpokládané aktivity Záložny. SVSK nad rámec minimálních kapitálových požadavků dle vyhlášky ČNB č.123/2007 
Sb. zahrnuje i individuální přirážky a kapitálové požadavky k rizikům, kterým je Záložna vystavena, a to pro riziko tržní, likvidity, koncentrace, 
strategické, reputační. SVSK zohledňuje procesy plánování, přípravy a schvalování nových činností, produktů a systémů, veškeré podstatné 
probíhající a očekávané změny a faktory v rizikovém profilu Záložny a ve vnějším prostředí, vliv možných odchylek od očekávaného vývoje 
a výsledky stresového testování. SVSK je nedílnou součástí vnitřního řídícího a kontrolního systému Záložny.

Výroční zpráva 2013
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Součástí vnitřního řídícího a kontrolního systému Záložny je také stresové testování. Stresové testování spočívá v modelování různých 
simulovaných scénářů za účelem zjišťování jejich dopadů zejména do rizika úvěrového, tržního, likvidity a kapitálové přiměřenosti, včetně 
analýzy citlivosti jednotlivých rizikových faktorů. Smyslem modelových stresových scénářů je navozovat různé nepříznivé situace, jejichž 
pravděpodobnost skutečného vzniku nelze objektivně určit, ale jejichž výskyt je teoreticky možný nebo se v minulosti uskutečnil, a na zá-
kladě vyhodnocení a kvantifikace dopadů do finanční pozice a výsledků hospodaření Záložny přijímat opatření za účelem zvýšení 
odolnosti Záložny proti případným finančním šokům v důsledku skutečně nastalých nepříznivých situací. Stresové testování je prováděno 
s měsíční frekvencí.

23.2. 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 
podmíněny charakterem/rizikem příslušného úvěrového obchodu.

Záložna vyhodnocuje dostupné finanční a jiné informace o jednotlivých protistranách, zejména bankách, emitentech dluhových cenných 
papírů a úvěrovaných klientech včetně jejich úvěrového hodnocení za účelem řízení a omezení úvěrového rizika. Záložna vyhodnocuje 
úvěrové riziko individuálně u každého dlužníka. 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 zazna-
menání 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, změna územního plánu nebo změna 
situace na trhu u majetkových zajištění. V případě osobního zajištění se jedná např. o změnu bonity a finanční kredibility poskytovatele 
v důsledku výpadku příjmů nebo jiných událostí.

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

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

Záložna má zřízen vnitřní organizační útvar, který spravuje úvěry, včetně úvěrů jejichž návratnost je ohrožena. Cílem Záložny je prostřed-
nictvím tohoto útvaru u ohrožených úvěrových pohledávek dosáhnout splacení úvěru, případně minimalizovat ztráty. Záložna na základě 
vyhodnocení příčin selhání dlužníka a možností dosažení splacení pohledávky volí postupy vedoucí k návratnosti pohledávky od restruk-
turalizace úvěrového vztahu až po vymáhání nebo prodej a postoupení pohledávky.

Záložna nepoužívá při hodnocení pohledávek hodnocení zveřejňovaná externími hodnotícími agenturami. Riziko koncentrace úvěrového 
portfolia je vyhodnocováno v rámci procesu schvalování úvěrů. Záložna nevyužívá nástroje realokace úvěrového rizika. Záložna nemá 
uzavřeny rekurzní dohody.

45 Příloha účetní závěrky



Členění aktiv podle zeměpisných segmentů

31. prosince 2013 (tis. Kč) Tuzemsko Slovensko Ostatní EU Celkem

Aktiva brutto

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 908 094 0 0 908 094

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 614 264 0 0 614 264

Pohledávky za klienty 7 677 172 75 000 194 769 7 946 941

Cenné papíry 36 601 0 336 497 373 098

Ostatní aktiva 117 504 0 0 117 504

Aktiva brutto celkem 9 353 635 75 000 531 266 9 959 901

31. prosince 2012 (tis. Kč) Tuzemsko Slovensko Ostatní EU Celkem

Aktiva brutto

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 52 249 0 0 52 249

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 1 355 798 0 0 1 355 798

Pohledávky za klienty 4 808 189 274 500 276 473 5 359 162

Cenné papíry 183 482 0 241 484 424 966

Ostatní aktiva 115 670 0 0 115 670

Aktiva brutto celkem 6 515 388 274 500 517 957 7 307 845

Geografické členění je prováděno dle místa sídla nebo bydliště protistrany.

Členění pohledávek za klienty a členy dle jednotlivých hlavních odvětví je následující:

(tis. Kč) 31. prosince 2013 31. prosince 2012

Peněžnictví a pojišťovnictví 1 567 366 1 310 987

Stavebnictví 1 506 520 529 311

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 1 414 695 831 726

Zemědělství, lesnictví a rybářství 742 388 389 460

Činnosti v oblasti nemovitostí 695 062 820 994

Administrativní a podpůrné činnosti 484 070 194 827

Profesní, vědecké a technické činnosti 233 824 389 250

Velkoobchod a maloobchod 234 333 239 461

Zpracovatelský průmysl 203 362 79 885

Ostatní 865 321 573 261

Celkem pohledávky za klienty a členy 7 946 941 5 359 162

Výroční zpráva 2013
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Členění dluhových cenných papírů dle jednotlivých hlavních odvětví je následující:

(tis. Kč) 31. prosince 2013 31. prosince 2012

Telekomunikace 99 005 30 331

Stavebnictví 81 171 50 380

Výroba nápojů 72 866 0

Velkoobchod 54 537 0

Činnosti v oblasti nemovitostí 28 165 116 142

Peněžnictví a pojišťovnictví 0 160 772

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 0 17 019

Ostatní 37 354 50 322

Celkem dluhové cenné papíry 373 098 424 966

23.3. 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.

23.4. Úrokové riziko
Finanční pozice, výsledky hospodaření a peněžní toky Záložny jsou vystaveny riziku pohybů běžných tržních úrokových sazeb. Úrokové 
marže mohou v důsledku takových změn růst, ale mohou se také snižovat nebo vytvářet ztráty v případě vzniku neočekávaných pohybů. 
Záložna je vystavena úrokovému riziku vzhledem ke skutečnosti, že úročená aktiva a pasiva mají různé splatnosti nebo období změny 
úrokových sazeb a také objemy v těchto obdobích. Cílem řízení úrokového rizika je minimalizovat ztráty Záložny z případných změn 
úrokových sazeb na finančních trzích. Úvěrová komise stanovuje úrokové sazby na všech produktech 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. 

Následující tabulka shrnuje expozici Záložny vůči úrokovému riziku. Tabulka obsahuje úročená aktiva a závazky Záložny v zůstatko-
vých hodnotách, uspořádané podle bližšího z termínů vypořádání, ocenění nebo splatnosti včetně klasifikovaných pohledávek. Při řízení 
úrokového rizika Záložna rovněž zohledňuje veškeré další známé relevantní informace ohledně jednotlivých 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. 
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31. prosince 2013 (tis. Kč) Do 3 měsíců
3 – 12 
měsíců

1 – 5 let
Více než 

5 let
Nespecifi-

kováno
Celkem

Aktiva

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 908 094 0 0 0 0 908 094

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 583 224 30 000 0 1 040 0 614 264

Pohledávky za klienty – členy záložny

– standardní 253 121 395 282 2 016 632 676 376 0 3 341 411

– klasifikované 427 117 612 003 2 041 848 1 524 561 0 4 605 529

Opravné položky 0 0 0 0 - 229 268 - 229 268

Cenné papíry 4 810 2 542 225 176 140 570 0 373 098

Ostatní aktiva 9 397 17 988 255 33 485 40 988 102 113

Aktiva celkem 2 185 763 1 057 815 4 283 911 2 376 032 - 188 280 9 715 241

Pasiva

Závazky vůči klientům – členům záložny 1 971 855 1 760 275 4 736 136 0 0 8 468 266

Ostatní pasiva vč. vlastního kapitálu 51 126 37 234 168 757 125 369 864 489 1 246 975

Pasiva celkem vč. vlastního kapitálu 2 022 981 1 797 509 4 904 893 125 369 864 489 9 715 241

Čistá výše aktiv (+)/ pasiv (–) 162 782 - 739 694 - 620 982 2 250 663 - 1 052 769 0

31. prosince 2012 (tis. Kč) Do 3 měsíců
3 – 12 
měsíců

1 – 5 let
Více než 

5 let
Nespecifi-

kováno
Celkem

Aktiva

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 52 249 0 0 0 0 52 249

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 1 125 766 30 032 200 000 0 0 1 355 798

Pohledávky za klienty – členy záložny

– standardní 153 942 572 315 1 357 339 386 252 0 2 469 848

– klasifikované 363 159 774 063 1 066 847 552 677 132 568 2 889 314

Opravné položky - 134 462 - 134 462

Cenné papíry 2 373 5 632 370 994 45 967 0 424 966

Ostatní aktiva 4 625 13 429 234 1 120 96 262 115 670

Aktiva celkem 1 702 114 1 395 471 2 995 414 986 016 94 368 7 173 383

Pasiva

Závazky vůči družstevním záložnám 3 277 0 0 0 0 3 277

Závazky vůči klientům – členům záložny 1 049 718 1 131 539 3 986 013 0 240 6 167 510 

Ostatní pasiva vč. vlastního kapitálu 23 611 14 587 0 169 613 794 785 1 002 596

Pasiva celkem vč. vlastního kapitálu 1 076 606 1 146 126 3 986 013 169 613 795 025 7 173 383

Čistá výše aktiv (+)/ pasiv (–) 625 508 249 345 - 990 599 816 403 - 700 657 0
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48  Příloha účetní závěrky



Výroční zpráva 2013

23.5. 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 přijatelnou 
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 peněžní zdroje pro 
uspokojení všech těchto potřeb, protože ze zkušeností vyplývá, že s vysokou mírou pravděpodobnosti lze určit minimální úroveň reinves-
tování splatných zdrojů. Představenstvo stanovuje limit minimálního podílu rychle likvidních prostředků, které musí být k dispozici k pokrytí 
neočekávaného objemu čerpání.

Záložna k řízení rizika likvidity používá nejen přímé nástroje, ale také nepřímé nástroje, mezi něž patří: 

(a)  nastavení parametrů produktů, jako např. zvýhodnění vkladů s výpovědní lhůtou bez možnosti předčasného výběru nebo možnost 
uplatnění zvýšení úrokových sazeb u úvěrových obchodů,

(b) nastavení limitů na výběry hotovosti ve Sdělení k platebním službám a provádění platebního styku,

(c) komunikace s klienty,

(d) otevřenost a zajištění informovanosti klientů a veřejnosti.

V rámci řízení rizika jsou stanovovány předpoklady vývoje objemu a struktury aktiv, závazků, podrozvahových položek a dalších faktorů, 
na jejichž základě Záložna vytváří scénáře pro řízení rizik likvidity. Scénářem řízení likvidity se rozumí soubor vnitřních předpokladů 
ohledně aktiv a závazků Záložny a vnějších předpokladů ohledně vývoje mezibankovního trhu, na jejichž základě Záložna odhaduje 
očekávaný čistý peněžní tok a souhrn následných aktivit přijatých Záložnou za účelem pokrytí tohoto čistého peněžního toku. Pokud do-
jde k prudkým a významným změnám předpokladů anebo mimořádným okolnostem, představenstvo stanoví korigující úkony a opatření.

Člen je oprávněn snížit výši dalšího členského vkladu nejvýše o 20 % jeho původní výše za každých dvanáct měsíců ode dne jeho splacení 
za podmínky, že další členský vklad zůstane celočíselným násobkem základního členského vkladu. Ke snížení výše dalšího členského 
vkladu dochází dnem doručení písemného oznámení člena o této skutečnosti Záložně. Při snížení dalšího členského vkladu vzniká členu 
nárok na vypořádací podíl, který je splatný do tří měsíců ode dne schválení řádné účetní závěrky Záložny za účetní období, v němž 
členství zaniklo. 

Následující tabulka člení aktiva a závazky Záložny podle příslušných pásem splatnosti na základě zbytkové doby splatnosti k datu účetní 
závěrky včetně klasifikovaných pohledávek. Při řízení rizika likvidity Záložna rovněž zohledňuje veškeré další známé relevantní informace 
ohledně jednotlivých složek aktiv a pasiv včetně odhadů budoucího vývoje. Těmito informacemi jsou zejména předpokládaná míra obno-
vy maturujících vkladů klientů, předčasné splacení pohledávek z úvěrů nebo předpoklad jejich přefinancování. 
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31. prosince 2013 (tis. Kč) Do 3 měsíců
3 – 12 
měsíců

1 – 5 let
Více než 

5 let
Nespecifi- 

kováno
Celkem

Aktiva

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 908 094 0 0 0 0 908 094

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 583 224 30 000 0 1 040 0 614 264

Pohledávky za klienty – členy záložny

– standardní 253 121 395 282 2 016 632 676 376 0 3 341 411

– klasifikované 427 117 612 003 2 041 848 1 524 561 0 4 605 529

Opravné položky 0 0 0 0 - 229 268 - 229 268

Cenné papíry 4 810 2 542 225 176 140 570 0 373 098

Ostatní aktiva 9 397 17 988 255 33 485 40 988 102 113

Aktiva celkem 2 185 763 1 057 815 4 283 911 2 376 032 - 188 280 9 715 241

Pasiva

Závazky vůči klientům – členům záložny 1 971 855 1 760 275 4 736 136 0 0 8 468 266

Ostatní pasiva vč. vlastního kapitálu 51 126 37 234 168 757 125 369 864 489 1 246 975

Pasiva celkem vč. vlastního kapitálu 2 022 981 1 797 509 4 904 893 125 369 864 489 9 715 241

Čistá výše aktiv (+)/ pasiv (–) 162 782 - 739 694 - 620 982 2 250 663 - 1 052 769 0

31. prosince 2012 (tis. Kč)
Do

3 měsíců
3 – 12
měsíců

1 – 5 let
Více 

než 5 let
Nespecifi-

 kováno
Celkem

Aktiva

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 52 249 0 0 0 0 52 249

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 1 125 766 30 032 200 000 0 0 1 355 798

Pohledávky za klienty – členy družstevních záložen

– standardní 153 942 572 315 1 357 339 386 252 0 2 469 848

– klasifikované 363 159 774 063 1 066 847 552 677 132 568 2 889 314

Opravné položky - 134 462 - 134 462

Cenné papíry 2 373 5 632 370 994 45 967 0 424 966

Ostatní aktiva 4 625 13 429 234 1 120 96 262 115 670

Aktiva celkem 1 702 114 1 395 471 2 995 414 986 016 94 368 7 173 383

Pasiva

Závazky vůči družstevním záložnám 3 277 0 0 0 0 3 277

Závazky vůči klientům – členům družstevních 
záložen

1 049 718 1 131 539 3 986 013 0 240 6 167 510

Ostatní pasiva vč. vlastního kapitálu 23 611 14 587 0 169 613 794 785 1 002 596

Pasiva celkem vč. vlastního kapitálu 1 076 606 1 146 126 3 986 013 169 613 795 025 7 173 383

Čistá výše aktiv (+)/ pasiv (–) 625 508 249 345 - 990 599 816 403 - 700 657 0
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Podrozvahová pozice je dále analyzována následovně:

31. prosince 2013 (tis. Kč) Do 3 měsíců
3 – 12 
měsíců

1 – 5 let
Více než 

5 let
Nespecifi- 

kováno
Celkem

Podrozvahová aktiva

Poskytnuté záruky 33 713 0 0 0 0 33 713

Nevyčerpané rámce kontokorentních úvěrů 128 645 0 0 0 0 128 645

Poskytnuté přísliby úvěrů 193 891 0 0 0 0 193 891

Poskytnuté zástavy 231 000 0 0 0 0 231 000

Pohledávky ze spotových operací (jmenovitá 
hodnota)

43 197 0 0 0 0 43 197

Pohledávky z derivátů (jmenovitá hodnota) 940 734 0 0 0 0 940 734

Podrozvahová aktiva celkem 1 571 180 0 0 0 0 1 571 180

Podrozvahová pasiva

Přijaté přísliby 190 000 0 0 0 0 190 000

Přijaté zástavy a zajištění 0 0 0 0 4 719 120 4 719 120

Závazky ze spotových operací (jmenovitá hodnota) 43 193 0 0 0 0 43 193

Závazky z derivátů (jmenovitá hodnota) 967 841 0 0 0 0 967 841

Podrozvahová pasiva celkem 1 201 034 0 0 0 4 719 120 5 920 154

31. prosince 2012 (tis. Kč) Do 3 měsíců
3 – 12 
měsíců

1 – 5 let
Více než 

5 let
Nespecifi- 

kováno
Celkem

Podrozvahová aktiva

Poskytnuté záruky 12 570 0 0 0 0 12 570

Nevyčerpané rámce kontokorentních úvěrů 150 204 0 0 0 0 150 204

Poskytnuté přísliby úvěrů 3 731 0 0 0 0 3 731

Poskytnuté zástavy 31 000 0 200 000 0 0 231 000

Pohledávky z derivátů (jmenovitá hodnota) 107 667 0 0 0 0 107 667

Podrozvahová aktiva celkem 305 172 0 200 000 0 0 505 172

Podrozvahová pasiva

Přijaté přísliby 190 000 0 0 0 0 190 000

Přijaté zástavy a zajištění 0 0 0 0 3 606 851 3 606 851

Závazky z derivátů (jmenovitá hodnota) 107 674 0 0 0 0 107 674

Podrozvahová pasiva celkem 297 674 0 0 0 3 606 851 3 904 525
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23.6. Měnové riziko
Záložna podstupuje měnové riziko, které vzniká z otevřených pozic v různých měnách. Představenstvo stanovuje strategie a limity 
akceptovatelného měnového rizika, které jsou denně monitorovány. Záložna uzavírá derivátové transakce za účelem zajištění měnového 
rizika včetně měnové likvidity. Derivátové expozice k 31. prosinci 2013 jsou představovány podrozvahovými závazky vůči třem bankovním 
protistranám a jedné ostatní finanční instituci (31. prosince 2012: dvěma bankovním protistranám a jedné ostatní finanční instituci  
(viz dále Pozn. 2.10). 

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 obsahuje následující zůstatky účtů denominovaných v cizí měně:

31. prosince 2013 (tis.) EUR USD GBP CHF PLN RUB CZK přepočet

Aktiva 

Pohledávky za bankami 1 458 649 47 68 174 0 57 143

Dluhové cenné papíry 8 273 0 1 105 0 0 0 263 631

Poskytnuté úvěry v měně 20 379 0 0 0 0 0 558 893

Peníze na cestě, vypořádací a ostatní účty - 2 0 80 0 40 2 500 4 346

Aktiva celkem 30 108 649 1 244 68 214 2 500 884 013

Pasiva 

Závazky vůči klientům a členům 1 278 1 537 1 47 112 0 67 460

Vypořádací a ostatní účty 1 0 0 0 40 0 279

Pasiva celkem 1 279 1 537 1 47 152 0 67 739

Podrozvaha 

Pohledávky z derivátů 2 740 700 0 0 0 0 89 070

Pohledávky ze spotů 486 453 0 0 40 0 22 601

Poskytnuté záruky 500 0 0 0 0 0 13 713

Podrozvahová aktiva celkem 3 726 1 153 0 0 40 0 125 384

Závazky z derivátů 30 572 0 1 223 0 0 0 878 675

Závazky ze spotů 861 282 25 20 30 2 500 32 216

Podrozvahová pasiva celkem 31 433 282 1 248 20 30 2 500 910 891

Zůstatky účtů denominovaných v cizí měně byly k 31. prosinci 2012 následující:

31. prosince 2012 (tis.) EUR USD GBP CHF PLN RUB CZK přepočet

Aktiva 

Pohledávky za bankami 580 234 0 0 2 0 19 060

Dluhové cenné papíry 3 887 0 0 0 0 0 97 731

Aktiva celkem 4 467 234 0 0 2 0 116 791 

Pasiva 

Závazky vůči klientům a členům 33 234 0 0 0 0 5 292

Pasiva celkem 33 234 0 0 0 0 5 292

Výroční zpráva 2013
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31. prosince 2012 (tis.) EUR USD GBP CHF PLN RUB CZK přepočet

Podrozvaha 

Poskytnuté záruky 500 0 0 0 0 0 12 570

Podrozvahová aktiva celkem 500 0 0 0 0 0 12 570

Závazky z derivátů 4 283 0 0 0 0 0 107 674

Podrozvahová pasiva celkem 4 283 0 0 0 0 0 107 674

Poskytnuté záruky představují potenciální závazek Záložny plnit v cizí měně ve prospěch třetí strany v souladu s ustanoveními příslušné 
záruční smlouvy.

23.7. Operační riziko♦
Operační riziko je riziko ztráty jako důsledek chyb, porušení, překročení nebo nedodržení předpisů a škod způsobených selháním vnitř-
ních procesů, lidí 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.

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.

24. Následné události
Od rozvahového dne do data sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události mající vliv na účetní závěrku Záložny k 31. pro-
sinci 2013.

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

V Olomouci dne 8. dubna 2014

Ing. Vladimír Hořejší, MBA Kamil Rataj, MBA

Předseda představenstva Člen představenstva
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55Údaje o plnění pravidel a vybraných ukazatelích obezřetného podnikání

Údaje o plnění pravidel a vybraných 
ukazatelích obezřetného podnikání

Poměrové ukazatele
31. 12. 2013 31. 12. 2012

Kapitálová přiměřenost (%) 11,66 13,72

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) (%) 0,001 0,367

Rentabilita průměrného kapitálu Tier 1 (ROAE) (%) 0,013 3,292

Aktiva na jednoho zaměstnance (tis. Kč) 56 484 40 758

Správní náklady na jednoho zaměstnance (tis. Kč) 1 036 977

Zisk nebo ztráta po zdanění na jednoho zam. (tis. Kč) 1 119

Kapitál
(tis. Kč) 31. 12. 2013 31. 12. 2012

KAPITÁL CELKEM 1 131 333 949 700

Původní kapitál (Tier 1) (Σ) 837 207 780 116

Splacené členské vklady členů DZ 823 791 764 189

Rezervní fondy a nerozdělený zisk (Σ) 30 645 30 595

Povinné rezervní a rizikové fondy 13 878 9 678

Ostatní fondy z rozdělení zisku 0 0

Nerozdělený zisk z předchozích období 16 717 0

Zisk za účetní období po zdanění * 50 20 917

Neuhrazená ztráta z předchozích období 0 0

Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace 0 0

Zisk za běžné účetní období 0 0

Ztráta za běžné účetní období 0 0

Čistý zisk z kapitalizace budouc. příjmů ze sekuritizace 0 0

Zisk/ztráta z ocenění závazků v RH z titulu úvěr. rizika 0 0

Další odčitatelné položky z původního kapitálu (Σ) -17 229 -14 668

Goodwill 0 0

Nehmotný majetek jiný než goodwill -17 229 -14 668

Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů 0 0

Dodatkový kapitál (Tier 2) (Σ) 294 126 169 584

Podřízený dluh A 294 126 169 584

Pozit. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. akcií a podíl. listů 0 0

Uhrazovací povinnost členů DZ 0 0

Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2) 0 0

Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3) 0 0

* Zisk za účetní období po odečtení vypořádacích podílů na zisku 
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Přehled kapitálových požadavků
(tis. Kč) 31. 12. 2013 31. 12. 2012

KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY CELKEM 776 107 553 597

K úvěrovému riziku podle STA 749 649 538 839

Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím 10 683 27 259

Kap. pož. při STA k podnikovým expoz. 534 121 352 823

Kap. pož. při STA k expoz. po splatnosti 167 689 117 710

Kap. pož. při STA k ostatním expoz. 37 156 41 047

Kap. pož. k vypořádacímu riziku 0 0

Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku 0 0

Kap. pož. k operačnímu riziku celkem (Σ) 26 458 14 758

Kap. pož. k riziku angažovanosti obch. portfolia 0 0

Kap. pož k ostatním nástrojům obch. portfolia 0 0
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Společenská odpovědnost  
Záložny CREDITAS

Spolek TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc
• Podpora činnosti spolku ve prospěch těžce tělesně postižených občanů

• Rovněž se zaměstnanci Záložny CREDITAS pravidelně účastní závodu Mattoni 1/2Maraton Olomouc a zakoupením registrací  
 u TRENDu VOZÍČKÁŘŮ tak Záložna podpořila asistenční službu pro vozíčkáře 

Společenská odpovědnost je nedílnou součástí podnikání Záložny CREDITAS a promítá se do všech našich činností.
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Společenská odpovědnost  
Záložny CREDITAS

NADACE ASPEKT 2000
• Podpora umělecké tvorby mladých umělců v oblasti malířství, sochařství, sklářství, grafiky, fotografie, architektury a filmu

Společně pro děti o.p.s.
• Podpora při realizaci akcí pro děti z dětských domovů Olomouckého kraje
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Společenská odpovědnost  
Záložny CREDITAS

Český tenisový svaz vozíčkářů
•  Finanční podpora nákladů spojených s organizací mezinárodního tenisového turnaje vozíčkářů v Prostějově – Wheelchair Czech 

Open 2013
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Společenská odpovědnost  
Záložny CREDITAS

Obecně prospěšná společnost pro památkovou ochranu Hradiska
• Spolufinancování vánočních koncertů pro veřejnost

Římskokatolická farnost – děkanství Lanškroun
• Finanční podpora na realizaci přístavby kostela sv. Václava v Lanškrouně

KSPS Collegiumvocale Olomouc
• Podpora při pořádání dobročinného koncertu
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