POLOLETNÍ ZPRÁVA

Obsah:
1. Základní údaje o bance ....................................................................................................................... 3
2. Informace o činnostech banky ............................................................................................................. 4
3. Informace o vztazích se členy dozorčí rady a členy představenstva .................................................. 6
4. Informace o plánované změně vlastníka VBI ...................................................................................... 8
5. Informace o hospodaření banky .......................................................................................................... 9
6. Finanční výsledky za I. pololetí 2011 ................................................................................................ 12
7. Kontaktní informace........................................................................................................................... 15
8. Prohlášení Volksbank CZ, a.s. .......................................................................................................... 15

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

Volksbank CZ, a.s.

Sídlo:

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

IČ:

25083325

Datum založení:

11. 10. 1996

Datum zápisu do obchodního rejstříku:

31. 10. 1996

Doba trvání:

na dobu neurčitou

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

zákon č. 513/1991 Sb. a zákon č. 21/1992 Sb.

Právní forma:

akciová společnost

Rejstříkový soud:

Městský soud v Praze

Číslo zápisu u rejstříkového soudu:

oddíl B, vložka 4353

Datum zápisu poslední změny:

1. 6. 2011 (zápis změny stanov a člena dozorčí rady)

Výše základního kapitálu zapsaná v obch. rejstříku:

2 005 380 000,- Kč

Výše splaceného základního kapitálu:

2 005 380 000,- Kč

Údaje o emitovaných akciích
308 561 ks

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

92 515 ks

zaknihovaných prioritních akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč

Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných cenných papírů
Volksbank CZ, a.s. nevlastní žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné cenné papíry.
Údaje o akcionářích s kvalifikovanou účastí na bance
Volksbank International AG, akciová společnost, se sídlem Kolingasse 14-16, A-1090 Vídeň, Rakousko, je akcionářem Volksbank CZ, a.s. s kvalifikovanou účastí podle § 17a, odst. 4 zákona č.
21/1992 Sb., o bankách. Výše podílu na hlasovacích právech činí 98,50 %.

Údaje o struktuře konsolidačního celku
Volksbank CZ, a.s. nemá dle zákona povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a nevytváří
konsolidační celek. Ovládající společností ve vztahu k Volksbank CZ, a.s., je Österreichische
Volksbanken Aktiengesellschaft, akciová společnost, Kolingasse 19, 1090 Vídeň, Rakousko. Výše
uvedená společnost ovládá Volksbank CZ, a.s. nepřímo prostřednictvím většinového akcionáře, kterým je Volksbank International AG, akciová společnost, se sídlem Kolingasse 14-16, A-1090 Vídeň,
Rakousko.

Informace o vztazích s bankou ovládanými osobami a osobami, v nichž je banka většinovým
společníkem
Volksbank CZ, a.s. neovládá jinou osobu a nemá většinový podíl na jiné právnické nebo fyzické osobě.
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2. Informace o činnostech banky
Přehled činností vyplývajících z povolení působit jako banka (licence)
Dne 24. 5. 2004 udělila Česká národní banka podle § 1 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní
bance, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 21/1992 Sb., bankovní licenci Volksbank CZ,
a.s., kterou se nahrazuje oprávnění vykonávat bankovní činnosti podle rozhodnutí ČNB ze dne 20. 12.
1996 č.j. V 44/12-96. Licence byla vydána na základě správního řízení, zahájeného Českou národní
bankou z jejího podnětu z důvodů tzv. přelicencováním tuzemských bank v souvislosti s harmonizací
práva ČR s právem EU a účinností novelizace zákona o bankách k 1. 5. 2004.
Licence byla vydána pro činnosti uvedené v § 1, odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to:
a) přijímání vkladů od veřejnosti,
b) poskytování úvěrů,
jakož i pro činnosti uvedené v § 1 odst. 3 zákona, a to:
a) investování do cenných papírů na vlastní účet,
b) finanční pronájem (finanční leasing),
c) platební styk a zúčtování,
d) vydávání a správu platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků,
e) poskytování záruk,
f) otvírání akreditivů,
g) obstarávání inkasa,
h) poskytování investičních služeb zahrnující:
- hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a
b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu
- hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3
odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu
- hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3
odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu
- doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
správa investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a
b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu
- doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
úschova investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a
b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu
- doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících
otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů
podniků
- doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů, a to ve vztahu
k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
i) finanční makléřství,
j) výkon funkce depozitáře,
k) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků),
l) poskytování bankovních informací,
m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu:
- obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně
- obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s penězi ocenitelnými právy
- obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta se zlatem
n) pronájem bezpečnostních schránek,
o) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci Volksbank CZ, a.s.
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Přehled činností, které banka skutečně vykonává:
− přijímání vkladů od veřejnosti,
− poskytování úvěrů,
− investování do cenných papírů na vlastní účet,
− platební styk a zúčtování,
− vydávání a správu platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků,
− poskytování záruk,
− otvírání akreditivů,
− obstarávání inkasa,
− poskytování investičních služeb zahrnující:
- hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), přijímání a
předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním
nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu
- hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém
trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu
k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu
- hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém
trhu, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů, a to ve vztahu
k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu
- doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům
podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu
- doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům
podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu
- doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících
se přeměn společností nebo převodů podniků
- doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů,
a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu
− finanční makléřství,
− výkon funkce depozitáře,
− směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků),
− poskytování bankovních informací,
− obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem
v rozsahu:
- obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně
- obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s penězi ocenitelnými právy
- obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta se zlatem
− pronájem bezpečnostních schránek.
Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo omezeno, nebo vyloučeno
Od začátku působení banky nedošlo k žádnému omezení nebo vyloučení činností vykonávaných nebo
poskytovaných Volksbank CZ, a.s.
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3. Informace o vztazích se členy dozorčí rady a členy představenstva
DOZORČÍ RADA
PŘEDSEDA
Dr. BOSCHERT Friedhelm
Datum nástupu do funkce: 24. 4. 2008
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 23 let, praxe ve vedoucí pozici – 16 let
Členství v orgánech jiných společností
Společnost
Země
Funkce
Volksbank International AG
Rakousko
předseda představenstva
Magyarországi Volksbank Zrt.
Maďarsko
Předseda dozorčí rady
Volksbank BH d.d.
Bosna a Hercegovina předseda dozorčí rady
VB-Holding AG
Rakousko
člen dozorčí rady
Volksbank-Invest GmbH
Rakousko
člen dozorčí rady
Vienna Economic Forum
Rakousko
člen představenstva
Hayek Institut
Rakousko
člen představenstva
Österreichische Volksbanken AG
Rakousko
řídicí pracovník 2. úrovně
VIVH AG
Rakousko
člen dozorčí rady
Victoria Osiguranje d.d.
Chorvatsko
člen dozorčí rady
Volksbank Rumänien
Rumunsko
předseda dozorčí rady
Honorarkonsul der Regierung von Bosnien und Herzegowina Bosna a Hercegovina honorární konzul

MÍSTOPŘEDSEDA
Mag. TÖTZER Peter
Datum nástupu do funkce: 27. 4. 2011
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 15 let, praxe ve vedoucí pozici – 4 roky
Členství v orgánech jiných společností
Společnost
Země
Funkce
Volksbank Croatia
Chorvatsko
člen dozorčí rady
Volksbank a.d. Banja Luka
Bosna a Hercegovina člen dozorčí rady
ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY
UGOLINI Gabriele
Datum nástupu do funkce: 24. 4. 2008
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 37 let, praxe ve vedoucí pozici – 25 let
Členství v orgánech jiných společností
Společnost
Země
Funkce
Volksbank BH d.d.
Bosna a Hercegovina člen dozorčí rady
Mag. SZENKURÖK Peter
Datum nástupu do funkce: 24. 4. 2008
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 16 let, praxe ve vedoucí pozici – 10 let
Členství v orgánech jiných společností
Společnost
Země
Funkce
Volksbank Croatia
Chorvatsko
člen představenstva
Volksbank Rumänien
Rumunsko
člen dozorčí rady
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Ing. DOBŘICKÝ Igor
Datum nástupu do funkce: 25. 6. 2009
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 13 let, praxe ve vedoucí pozici – 6 let
Není členem orgánů jiných společností.
Ing. VLČEK Luboš
Datum nástupu do funkce: 18. 2. 2010
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 13 let, praxe ve vedoucí pozici – 18 let
Není členem orgánů jiných společností.
PŘEDSTAVENSTVO
PŘEDSEDA
Ing. HOLUB Libor
Datum nástupu do funkce: 29. 9. 2010
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 9 let, praxe ve vedoucí pozici – 16 let
Není členem orgánů jiných společností.
ČLENOVÉ
GUTHAN Frank
Datum nástupu do funkce: 1. 3. 2009
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 18 let, praxe ve vedoucí pozici – 16 let
Není členem orgánů jiných společností.
VÖGERL Andreas
Datum nástupu do funkce: 15. 6. 2010
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 28 let, praxe ve vedoucí pozici – 28 let
Není členem orgánů jiných společností.
Ing. KOMZALA Pavol
člen představenstva
Datum nástupu do funkce: 1. 9.2010
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 16 let, praxe ve vedoucí pozici – 8 let
Není členem orgánů jiných společností.

Volksbank CZ, a.s., Na Pankráci 129, 140 00 Praha 4
Tel. +420 221 969 911, fax +420 221 969 951, IČ: 25 08 33 25, DIČ: CZ25083325
E-mail: mail@volksbank.cz, Internet: www.volksbank.cz
Zapsána od roku 1996 v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353.

7

4. Informace o plánované změně vlastníka VBI
Dne 14. července 2011 byla uzavřena dohoda o prodeji finanční skupiny Volksbank International
(VBI), jejíž součástí je i Volksbank CZ, ruskému bankovnímu ústavu Sberbank. Strategický vstup tohoto silného partnera otevírá novou perspektivu investic a významně posiluje stávající pozici VBI v regionu a Volksbank CZ v České republice.
Sberbank je s bilanční sumou 5 290 miliard CZK, ziskem 141 miliard CZK a kapitálovou přiměřeností
16,8 % (údaje k 31. 12. 2010) nejvýznamnější ruskou bankou a patří zároveň k největším v Evropě.
Sberbank sídlí v Moskvě a se svou hustou sítí téměř 20 tisíc poboček je v mnohých oblastech Ruska
jedinou dostupnou bankou. Má dceřiné banky v Kazachstánu, na Ukrajině a v Bělorusku, zastoupení
v Německu, pobočky v Indii a buduje základnu také v Číně.
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5. Informace o hospodaření banky
Pololetní hospodářské výsledky Volksbank CZ jsou pozitivní a dokládají, že Volksbank CZ je úspěšnou bankou a pokračuje v nastaveném trendu růstu.
Ukazatel (v tis. Kč)
Bilanční suma
Vklady klientů
Úvěry poskytnuté klientům
Čisté úrokové výnosy
Čisté výnosy z poplatků a provizí
Zisk po zdanění

30.06.2011
51 695 239
37 725 531
40 920 517
631 657
188 139
171 826

30.06.2010
48 249 933
34 027 651
39 301 736
567 636
179 946
104 375

%
7,14 %
10,87 %
4,12 %
11,28 %
4,55 %
64,42 %

O stabilní pozici banky svědčí také stálá důvěra klientů, jejichž počet se zvýšil o 6 %. Objem klientských vkladů meziročně vzrostl o 11 % na 37 miliard korun. I přes složité tržní podmínky a obezřetné
posuzování úvěrového financování zaznamenala banka také 4% nárůst v objemu poskytnutých úvěrů.
Kapitálová přiměřenost Volksbank CZ dosáhla hodnoty 13,49 %.
Vývoj v prvním pololetí 2011 potvrdil pozitivní trend hospodářského vývoje předchozího roku. Hospodářský výsledek po zdanění činí 171 mil. Kč. Nárůst oproti srovnatelnému období loňského roku byl
dosažen zejména v důsledku růstu úrokových výnosů. Bilanční suma mírně vzrostla na 51 mld. Kč.
V krytí emitovaných hypotečních zástavních listů hypotečními úvěry došlo meziročně k nárůstu objemu úvěrů sloužících ke krytí o 107 % z objemu 9,529 miliardy Kč v pololetí 2010 na 10,224 miliardy
v pololetí 2011. Závazky z dluhopisů jsou kryty hypotečními úvěry k 30. 6. 2011 z více jak 390 %. Zástavní hodnota nemovitostí zajišťující tyto úvěry je ve výši 21,322 miliardy Kč, což více jak osmkrát
pokrývá závazky banky z emitovaných dluhopisů.
Hospodářský růst v české ekonomice v průběhu roku 2010 zrychloval a za celý rok 2010 český HDP
vzrostl o 2,3 %. Aktuální prognóza ČNB z května 2011 však předpokládá, že v letošním roce český
HDP sníží svůj meziroční růst na 1,5 % v důsledku zpomaleni všech složek domácí poptávky i snížení
tempa ekonomického růstu v zahraničí. V roce 2012 již tempo růstu HDP zrychli na 2,8 %, k čemuž
nejvíce přispěje spotřeba domácností v důsledku zrychlení růstu mezd a tvorba hrubého kapitálu v
souvislosti s oživením fixních investic. ČNB zároveň předpokládá, že celková inflace se bude na celém
horizontu prognózy nacházet poblíž inflačního cíle podobně jako měnověpolitická inflace, tj. inflace
očištěna o primární dopady změn nepřímých dani.
Vývoj v roce 2010 a v prvních měsících letošního roku posílil obavy, že slabý hospodářsky růst ve
vyspělých ekonomikách může být i přes uvolněné působeni makroekonomických politik dlouhodobějším fenoménem. V zemích, ve kterých jsou vysoce zadluženy domácnosti a podniky, došlo k výraznému poklesu poptávky po úvěrech a následně i poptávky po spotřebě a investicích. V těchto zemích
rovněž pokračoval proces přehodnocovaní očekávání ohledně budoucího vývoje příjmů podniků i domácnosti. Tento proces souvisí nejen s nižší dynamikou prodeje zboží a služeb, ale také s tlaky na
mzdy zaměstnanců a prodejní ceny podniků směrem dolů. Pokud aproximujeme růst příjmů nominálním HDP, u řady zemí předkrizový růst nominálních příjmů o 5–10 % ročně vystřídalo období mírně
záporného či velmi nízkého růstu. I když v ČR zůstává míra zadlužení ve všech sektorech relativně
nízká, indikátory dynamiky nominálních příjmů dokumentuji, že zejména domácnosti jsou v období
2009–2011 vystaveny výrazně nepříznivému příjmovému vývoji.
Jedním z nejvýraznějších rizik, které může působit proti obnovení stabilního hospodářského růstu v
EU, je potenciální nedostatek bilanční likvidity u řady evropských bank. Tuto skutečnost indikuji nejen
nízké poměry depozitních zdrojů a poskytnutých úvěrů v některých zemích nebo vysoký podíl tržních
zdrojů na celkových pasivech, ale i závislost bank v některých zemích na zdrojích likvidity od centrálních bank. Zdrojem obav ohledně schopnosti bank nahradit maturující dluhopisy novými emisemi za
podobných podmínek je přitom také nadále vysoká emisní aktivita vlád spojená s potřebou financovat
rozpočtově deficity. Aktuálnost této hrozby bude v nejbližších dvou letech nejspíše stále částečně
snižovat utlumená dynamika poptávky po úvěrových zdrojích od privátních subjektů a mírný globální
převis úspor nad investicemi.
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Dluhová krize v eurozóně se v roce 2010 prohlubovala a v průběhu dubna 2011 se situace prudce
zhoršila. Některé vysoce zadlužené země se stále obtížněji a nákladněji refinancují. Při klesající poptávce investorů po vládních dluhopisech značně zadlužených zemi budou v dalším období nejvíce
zranitelné vlády s vysokými požadavky na financování v nejbližším období a vyššími mezními náklady
financovaní. Těmto vládám pravděpodobně významně vzrostou úrokově výdaje ze státního dluhu. Ty
již v současnosti u Irska a Řecka přesahuji 10 % vládních příjmů. Při pokračujícím nárůstu veřejného
dluhu a výnosů požadovaných investory by čisté úrokově platby během několika let překročily 20 %
vládních příjmů, čímž by se tyto země dostaly do neudržitelné fiskální situace. Při takové úrovni čistých úrokových plateb na vládních příjmech se prakticky ztrácí možnost postupné fiskální stabilizace
prostřednictvím generování primárních přebytků a dostupným řešením se stává pouze udržovaní nízkých úrokových sazeb a transfer zdrojů od věřitelů k dlužníkům prostřednictvím zvýšené inflace nebo
restrukturalizace a odpisu dluhů.
Světové finanční trhy zůstávají pod značným vlivem podpůrných hospodářských politik a mimořádných
opatřeni. Globální ekonomické oživeni a uvolněně měnově politiky ve vyspělých zemích se promítly v
růstu ceny akcii a komodit, volatilita na trzích se snížila a spready korporátních dluhopisů se narovnaly. Dlouhodobé výnosy vzhledem k pozitivním očekávaní ohledně ekonomického vývoje, inflace a dále
se zhoršující fiskální situace v některých zemích opět rostou. Riziko značného růstu nákladů financováni pro reálnou ekonomiku se tak stává aktuálním a vzhledem k propojenosti fiskálního vývoje se
situací v bankovním sektoru narůstá rovněž hrozba transformace fiskálního rizika do likviditního a
kreditního rizika finančního sektoru. Česky finanční trh je ovlivňován zahraničním vývojem v omezeně
míře a hlavním rizikem pro něj zástava prohlubováni dluhové krize v eurozoně a následný narůst rizikových prémii.
V roce 2010 a v prvních měsících roku 2011 se v případě českých finančních trhů odehrával obdobný
scénář jako na zahraničních trzích. Zatímco tržní volatilita se snížila, likvidita a výnosy se mírně zvýšily. Přestože tyto agregátní ukazatele finančních trhů naznačuji zlepšeni oproti výrazně negativnímu
vývoji na přelomu let 2008 a 2009, individuální tržní ukazatele svědčí spíše o přetrvávající zvýšené
nervozitě na trzích. Zlepšení je patrné na akciových a komoditních trzích, ovšem indikátory pro trhy
úvěrové (mezibankovní a dluhopisové) zůstávají stale na pozicích naznačujících opatrnost, nejistotu a
hlavně nedůvěru vůči protistranám.
Situace na českém peněžním trhu se oproti loňské, charakterizované vyšší volatilitou a nižší likviditou,
příliš nezměnila. Rozpětí mezi nákupní a prodejní cenou setrvává kolem 30 b.b. ve všech splatnostech
a rozdíly mezi měnověpolitickou sazbou a jednotlivými tržními sazbami neklesají a ve vyšších splatnostech dokonce rostou. Celkový zobchodovaný objem zůstává aktuálně oproti roku 2008 a dříve
nízký, a to zejména na delších splatnostech. Od poloviny roku 2010 se celkový objem mírně zvýšil,
nicméně jen v nejkratší splatnosti overnight a do jednoho týdne. Nezajištěnému českému peněžnímu
trhu overnight transakce tradičně výrazně dominují a momentálně zřejmě neexistuje žádný podnět ke
změnám a přesunu aktivit do vyšších splatností. V případě zajištěného korunového peněžního trhu
převažuji transakce se splatností mezi jedním týdnem a třemi měsíci. Zvýšená aktivita na zajištěném
korunovém trhu je oproti předkrizovému období nepřehlédnutelná. Před krizí se tento typ trhu téměř
nevyužíval. Příčinou přesunu uzavíraní operaci s vyššími splatnostmi na zajištěný trh a jejich stagnace
na nezajištěném trhu může být pravděpodobně již zmíněné kreditní riziko tažené stejně jako v zahraničí kreditním rizikem protistrany narůstajícím z titulu zvýšeného kreditního rizika bankovních portfolií.
Důvodem celkově nízké aktivity na českém peněžním trhu je zřejmě stále přítomná nízká motivace
českých bank se na tomto trhu financovat. Bankovní sektor zůstává ve srovnání se zahraničním stále
dostatečně likvidní za použití konzervativních zdrojů financovaní a navzdory zvýšenému napětí na
tomto trhu se dočasně zavedená dodávací repo operace ČNB téměř nevyužívá. Na druhé straně, v
rámci stahovacích operací zůstává chování bank od počátku krize nezměněno. Zatímco v předkrizovém období banky v repo aukcích často nabízely uložení likvidity u ČNB za sazbu pod limitní repo
sazbou, od počátku roku 2009 v podstatě všechny banky kotuji uložení likvidity pouze za nejvyšší
možnou (tj. repo) sazbu. To může signalizovat očekávání růstu relativně nízkých nominálních krátkodobých sazeb. Vývoje na peněžním trhu se do značné míry dotkne v současné době zvažované a
hojně diskutované zavedení dvou nových likviditních standardů regulace pro finanční sektor (LCR,
NSFR). Zjednodušeně jsou tyto likviditní standardy na jedné straně zaměřené na prosazení držby
spíše bezrizikových depozit u centrální banky či státních dluhopisů (LCR) a na druhé straně na stabilní
způsob financovaní (NFSR). Oba tyto standardy by mohly do určité míry ovlivnit tržní likviditu a aktivitu
Volksbank CZ, a.s., Na Pankráci 129, 140 00 Praha 4
Tel. +420 221 969 911, fax +420 221 969 951, IČ: 25 08 33 25, DIČ: CZ25083325
E-mail: mail@volksbank.cz, Internet: www.volksbank.cz
Zapsána od roku 1996 v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353.

10

na nezajištěném peněžním trhu a pravděpodobně je obě přesunout na zajištěné trhy. Přestože by
k zavedení těchto standardů mělo dojit až za několik let, dopad na trhy by mohly mít mnohem dříve.
Z vývoje na českém trhu vládních dluhopisů lze usuzovat, že od počátku krize nastala určitá změna ve
vnímání ze strany investorů. S nástupem vládní dluhové krize investoři české dluhopisy zařadili k zemím rizikovým a riziková prémie měřena CDS spready tak významně narostla. V průběhu krize však
investoři začali mezi jednotlivými zeměmi podrobněji rozlišovat, a jelikož stav i výhled českých veřejných financí v evropském kontextu patří k těm mírnějším, zařadili ČR k zemím se spíše stabilním výhledem. Krizový vývoj v Řecku, Irsku a Portugalsku ukázal na riziko i pro ČR – že finanční trhy jsou
asymetricky mnohem méně tolerantní k menším zemím vykazujícím deficity veřejných financí ve srovnání se zeměmi velkými, přestože jejich strukturální primární deficit nedosahuje rozměrů velkých států. Tento asymetrický jev lze do určité míry vysvětlit větší přitažlivosti mnohem likvidnějších trhů velkých zemi (USA, Velká Britanie) nebo tzv. crowding efektem, kdy potřeba refinancovaní vládního dluhu ve velkých zemích, které jsou považovány za „too powerful to fail“, vytlačuje poptávku po dluhopisech zemí malých. Tyto efekty mohou v malých zemích způsobovat tlak na růst nákladů financovaní
vládních dluhů a řešeni jejich fiskálních problémů tak může být ztíženo.
Na základě těchto makroekonomických údajů očekáváme v příštích měsících jen mírné oživení na
trhu. Opatření Volksbank CZ realizovaná v oblasti rozvoje obchodních aktivit vytvořila předpoklady pro
další pozitivní vývoj hospodářského výsledku Volksbank CZ i ve druhé polovině roku 2011.
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6. Finanční výsledky za I. pololetí 2011
ROZVAHA
- nekonsolidovaná rozvaha k 31. 12. 2010 a 30. 6. 2011 v tis. Kč. Údaje byly připraveny podle mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS). Údaje za období končící 31. 12. 2010 jsou auditované, údaje
k 30. 6. 2011 nejsou auditované.

Rozvaha banky

31.12.2010

30.06.2011

Aktiva celkem

49 333 641

51 695 239

Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám
Finanční aktiva k obchodování
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou
Kapitálové nástroje k obchodování
Dluhové cenné papíry k obchodování
Pohledávky k obchodování
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty
Realizovatelná finanční aktiva
Kapitálové nástroje realizovatelné
Dluhové cenné papíry realizovatelné
Pohledávky realizovatelné
Úvěry a jiné pohledávky
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné
Pohledávky
Finanční investice držené do splatnosti
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Pohledávky držené do splatnosti
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů
Hmotný majetek
Pozemky, budovy a zařízení
Investice do nemovitostí
Nehmotný majetek
Goodwill
Ostatní nehmotný majetek
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.
Daňové pohledávky
Pohledávky ze splatné daně
Pohledávky z odložené daně
Ostatní aktiva
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji

5 186 498
134 191
45 184
0
89 007
0
257 653
0
257 653
0
1 297 738
34 788
1 262 950
0
41 799 231
0
41 799 231
254 135
254 135
0
0
0
186 276
186 276
0
122 843
0
122 843
0
32 843
11 264
21 579
62 233
0

5 294 379
97 666
22 673
0
74 993
0
256 112
0
256 112
0
2 964 065
34 737
2 929 328
0
42 489 481
62 400
42 427 081
213 673
213 673
0
0
0
161 842
161 842
0
120 349
0
120 349
0
28 366
5 923
22 443
69 306
0
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Pasiva - Závazky a vlastní kapitál celkem

49 333 641

51 695 239

Závazky celkem

43 967 539

46 426 316

0
37 387
37 387
0
0
0
501 827
501 827

0
32 294
32 294
0
0
0
496 370
496 370

0
0
42 957 120
38 080 560
8 427 848
29 652 696
16
4 624 070
252 490
0
0
0
74 067
0
0
0
397 138
0

0
0
45 001 498
38 733 695
7 526 342
31 197 417
9 936
6 021 808
245 995
0
0
0
34 364
0
0
0
861 790
0

5 366 102

5 268 923

2 005 380
2 694 628
0
8 277
79 049
308 188
0
270 580

2 005 380
2 694 628
0
4 597
92 578
299 914
0
171 826

Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centrálním bankám
Finanční deriváty k obchodování
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou
Závazky z krátkých prodejů
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování
Emitované dluhové cenné papíry určené k odkupu v krátkém období
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty
Vklady, úvěry a ost. fin. závazky v reálné hod. vykázané do zisku/ztráty
Emitované dluh. cenné papíry v reál. hod. vykázané do zisku nebo
ztráty
Podřízené závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
Finanční závazky v naběhlé hodnotě
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě
Vklady a ost. fin. závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr. institucím
Vklady a ost. fin. záv. v naběhlé hod. vůči jin. osobám než úvěr. inst.
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektorově nečleněné
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě
Podřízené závazky v naběhlé hodnotě
Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů
Rezervy
Daňové závazky
Závazky ze splatné daně
Závazky z odložené daně
Ostatní závazky
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji
Vlastní kapitál celkem
Základní kapitál
Emisní ážio
Další vlastní kapitál
Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly
Rezervní fondy
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období
Vlastní akcie
Zisk (ztráta) za běžné účetní období
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
- nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2010 a 30. 6. 2011 v tis. Kč. Údaje byly připraveny
podle mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS). Údaje za období končící 30. 6. 2010 a k 30. 6.
2011 nejsou auditované.

Výkaz zisku a ztráty
Zisk z finanční a provozní činnosti
Úrokové výnosy
Úrokové náklady
Výnosy z dividend
Výnosy z poplatků a provizí
Náklady na poplatky a provize
Realizované zisky/ztráty z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z
Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování
Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do zisku/ztráty
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví
Kurzové rozdíly
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv jiných než držených k prodeji
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Správní náklady
Náklady na zaměstnance
Ostatní správní náklady
Odpisy
Tvorba rezerv
Ztráty ze znehodnocení
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do zisku/ztráty
Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv
Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu zisku/ztráty
Podíl na zisku/ztrátě přidr. a ovládaných osob a společných podniků
Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním
Náklady na daň z příjmů
Zisk nebo ztráta po zdanění
Zisk nebo ztráta z pokračující činnosti po zdanění
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění

30.06.2011 30.06.2010
781 914
980 336
-348 680
0
230 229
-42 090
-14 447
- 9 838
1 630
0
648
0
6614
-22 488
-383 133
-237 738
- 145 395
-45 604
1 193
-144 567
- 144 567
0
0
0
-72
209 731
-37 905
171 826
171 826

756 023
931 335
-363 699
0
225 311
-45 365
35 622
4 596
135
0
- 5384
0
2 617
-29 145
-400 528
-243 136
-157 392
- 42 643
-84
-181 379
-181 379
0
0
0
1047
132 436
-28 062
104 374
104 374

0

0

VYSVĚTLUJÍCÍ POZNÁMKY
Bilanční suma je stabilní, překročila 51 mld. Kč a zaznamenala 7 % meziroční nárůst.
Volksbank CZ generovala v pololetí čistý zisk v hodnotě 172 milionu korun, který v meziročním srovnání zaznamenal 65% nárůst. V meziročním porovnání vzrostly čisté úrokové výnosy o 11 % a čisté
výnosy z poplatků a provizí o 4%.

Volksbank CZ, a.s., Na Pankráci 129, 140 00 Praha 4
Tel. +420 221 969 911, fax +420 221 969 951, IČ: 25 08 33 25, DIČ: CZ25083325
E-mail: mail@volksbank.cz, Internet: www.volksbank.cz
Zapsána od roku 1996 v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353.
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7. Kontaktní informace
Kontaktní informace:
Volksbank CZ, a.s.
Statutární sídlo

Na Pankráci 1724/129
140 00 Praha 4

IČ:

250 833 25

Telefon

800 133 444

Kód banky

6800

SWIFT

VBOECZ2X

Reuters

VBCZ

E-mail

mail@volksbank.cz

Internet

http://www.volksbank.cz

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

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

8. Prohlášení Volksbank CZ, a.s.
Volksbank CZ, a.s. prohlašuje, že podle jejího nejlepšího vědomí podává pololetní zpráva věrný a
poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření banky za uplynulé
pololetí a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření banky.

Volksbank CZ, a.s., Na Pankráci 129, 140 00 Praha 4
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