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Česká spořitelna –

Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2019

(neauditované, IFRS)



Souhrnný přehled –

Utahování měnové politiky

2

Výnosová křivka českých státních dluhopisů

• Růst HDP v roce 2018 dosáhl 2,9 %. ČS očekává, že v roce 2019 

bude růst HDP 2,5 % především díky silné domácí poptávce

• V roce 2018 ČNB pětkrát zvýšila úrokové sazby. Další zvýšení 

sazeb o 25 b.b. přidala ČNB v květnu 2019 a hlavní dvou týdenní 

repo sazba tak dosáhla výše 2,00 %

• V 1. čtvrtletí 2019 zůstával kurz EUR/CZK poměrně slabý

a současně byl volatilní (efekt nejistoty ohledně vývoje světové 

ekonomiky a jeho dopadu na českou ekonomiku)

• Celková meziroční inflace v březnu 2019 vzrostla na 3,0 %.

Proinflační efekty růstu mezd, cen bydlení a služeb byly 

doprovázeny růstem cen potravin

• Situace na trhu práce zůstává napjatá. Míra nezaměstnanosti 

dosáhla v březnu 2,0 % a je stále nejnižší mezi zeměmi EU. V 

roce 2018 růst mezd v nominálním vyjádření dosáhl 8,1 %

• Výnosová křivka se v České republice v 1. čtvrtletí 2019 dále 

zplošťovala. Hlavními důvody tohoto vývoje bylo zpřísňování 

monetární politiky s tlakem na její krátký konec a relativně slabá 

finanční potřeba ministerstva financí, která uvolnila tlak na dlouhý 

konec výnosové křivky

• Po říjnovém zavedení doporučení ČNB na limity DTI a DSTI pro 

hypotéky růst trhu s hypotékami zpomaluje

Pozn.: Údaje pro roky 2018 a 2019 jsou odhady ČS

Pozn.: DTI = dluh k příjmu (debt to income), DSTI = dluhová služba 

(splátky dluhu) k příjmu (debt service to income)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 15Y

01/18 12/18

03/19 12/19

-0,2%

0,3%

0,8%

1,3%

1,8%

ČNB průměrná 2W repo sazba



Souhrnný přehled –
Stabilní růst provozního výsledku, poměr nákladů k výnosům na 47,3 %
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Navzdory významnému růstu provozního výsledku čistý zisk České

spořitelny meziročně poklesl o 3,1 % na 3,9 mld. Kč. Důvodem bylo 

jednorázové rozpouštění opravných položek v 1. čtvrtletí 2018.

ROE na 12,7 %

Provozní výsledek vzrostl v porovnání s 1. čtvrtletím 2018 o 11,2 %, jelikož 

nárůst provozních výnosů výrazně převýšil růst provozních nákladů
• Provozní výnosy se meziročně zvýšily o 7,8 %, taženy čistým úrokovým výnosem

(+11,3 %) a čistým výnosem z poplatků (+2,8 %)

• Provozní náklady byly v 1. čtvrtletí 2019 vyšší o 4,2 %, což bylo způsobeno rostoucími 

personálními náklady

• Poměr nákladů k výnosům se významně meziročně zlepšil o 1,6 p.b. na 47,3 %

Poptávka klientů po investicích pokračovala, aktiva v domácích i zahraničních 

podílových fondech meziročně vzrostla o 4,8 %. Aktiva v penzijních fondech 

ČSPS meziročně narostla o 10,1 %

Čistý zisk

Provozní 
výsledek

Investice



Souhrnný přehled –
Pokračující růst úvěrů ve všech segmentech, vysoká kvalita aktiv
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Hrubé klientské úvěry bez reverzních repo operací v 1. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostly

o 8,6 %*, taženy především hypotékami fyzickým osobám a úvěry korporátním klientům
• Zůstatek hypotečních úvěrů meziročně vzrostl o 9,9 %

• Úvěry malým podnikům (komerční úvěry) meziročně vzrostly o 6,8 %

• Spotřebitelské úvěry vzrostly ve srovnání s březnem 2018 o 4,3 %

• Úvěry velkým podnikům vzrostly meziročně o 16,8 % a úvěry malým a středním podnikům o 8,6 %

Zisk ze znehodnocení finančních nástrojů (rozpouštění u rozvahových a podrozvahových 

položek ve výši 267 mil. Kč) odrážel pozitivní vývoj v korporátním segmentu

• Podíl rizikových úvěrů (NPL) meziročně poklesl na 1,8 % (z 2,0 % v březnu 2018)

• Krytí rizikových úvěrů opravnými položkami na silných 100 %

• Celkový kapitálový poměr meziročně posílil o 1 p.b. na 18,8 %, Tier 1 kapitálový poměr 

vzrostl na 18,3 %, což je významně nad minimálními regulatorními kapitálovými 

požadavky

• ČS plánuje vydání nového dodatečného Tier 1 kapitálu ve výši cca 9 mld. Kč ve

2. čtvrtletí roku 2019, s ohledem na plánovaný obchodní růst a zvyšující se regulatorní 

požadavky 

* Reportovaný meziroční nárůst, který zahrnuje reverzní repo operace, dosáhl 6,9 %

Úvěry

Kvalita aktiv

Kapitálový 
poměr & 

kapitál

Dividendy ČS vyplatí za rok 2018 dividendu ve výši 74,75 Kč (77 Kč v roce 2017) za akcii,

v celkovém objemu 11,36 mld. Kč



Moje zdravé finance

Česká spořitelna se zaměřila na posílení strategické služby 
Moje zdravé finance (MZF) v online prostředí.  
Aplikace MZF je nově dostupná i v mobilu.
V Georgi navíc Banka zobrazuje klientům pečující „dobré rady“,
např. jak získat odměnu v rámci MZF, aby mohli využívat účet zdarma. Stejně
tak George radí studentům, jak mohou mít díky MZF i po studiích účet zdarma

Retailové bankovnictví
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SME
Spořitelna financovala dva originální projekty na Třebíčsku - novou farmu na 
pěstování rajčat, a také trigenerační elektrárnu produkující nejen elektřinu
a teplo, ale i chlad. Nové financování v celkové výši 328 mil. Kč přinese 
regionu prostřednictvím těchto projektů 30 nových pracovních míst.
Financováním ve výši 737 mil. Kč Spořitelna podpořila tři projekty větrných 
elektráren od společnosti Micronix Group

Velké korporace
Česká spořitelna realizovala první transakci v oblasti financování letadel. 
Společně s dalšími čtyřmi domácími a zahraničními bankami poskytla letecké 
společnosti Smartwings financování v celkové výši 130 mil. eur (podíl ČS je
21 mil. eur) na nákup tří nových letadel. Společnosti Smartwings pomohla 
Spořitelna uskutečnit nákup letadel přímo od výrobce místo jejich běžného 
provozování na operativní leasing

Komerční nemovitosti
Společnost Realty IV. využije dlouhodobý syndikovaný úvěr ve výši
78,2 mil. eur, na kterém se podílela i Česká spořitelna, na financování 
výstavby polyfunkční budovy Květinový dům v Praze. Budova se stane jednou 
z dominant horní části Václavského náměstí

Korporátní bankovnictví

Veřejný sektor

Česká spořitelna zvítězila v konkurenci čtyř největších bank v ČR v zakázce na 
provozní financování Středočeského kraje v objemu 2 mld. Kč na období pěti 
let. Spořitelna se stane hlavní bankou Středočeského kraje

Pobočky

Česká spořitelna začala designovat podobu svých 
poboček prostřednictvím virtuální reality. 
V budoucnu chce Spořitelna využívat virtuální realitu 
pro design a implementaci nového typu pobočky „Small Economy“. Zároveň 
Spořitelna plánuje využít virtuální realitu v tréninku bankovních poradců. 
V roce 2019 plánuje takto školit zhruba 500 poradců

Podnikatelé (MSE)

Pobočky Spořitelny doplňují noví specialisté pro podnikatele, kteří živnostníkům 
a podnikatelům s obratem od jednoho do deseti milionů korun nabízejí 
individuální obsluhu a péči. Ta zahrnuje financování, poradenství, a také 
pojištění
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190 552
283 208
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1 356 769

1 439 708

1 514 589 1 525 990

George
Nové internetové bankovnictví George „láme“ rekordy. 
Každý měsíc se do něj přihlašuje přes 1,3 milionu uživatelů.
Mobilní bankovnictví George již aktivně využívá 520 tisíc lidí. 
Česká spořitelna díky nim vyrostla do pozice jedničky 
na domácím trhu.
George v mobilu již nabízí i „dobré rady“, které nejen pomáhají s efektivní 
správou rodinných financí, ale také například upozorní uživatele na končící 
platnost občanského průkazu

Digitální svět České Spořitelny
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Apple Pay

Klienti České spořitelny mohou od února platit i prostřednictvím svých iPhonů 
nebo Apple hodinkami. V první fázi byla služba Apple Pay zprovozněna pro 
držitele platebních karet Visa, v březnu pak i pro držitele karet vydávaných 
společností MasterCard

Počet digitálních klientů

Počet mobilních digitálních klientů

Objem plateb prostřednictvím mobilu
(v mld. Kč)

Okamžité platby
Česká spořitelna začala nabízet tzv. „okamžité platby“. Všechny odchozí platby 
klientů, směřující na účty v bankách, které tuto službu podporují, jsou 
zaúčtovány v řádu několika sekund. Okamžité platby se vztahují na částky do 
maximální výše 100 000 Kč.
Jakmile umožní příjem okamžitých plateb další domácí banky, bude Česká 
spořitelna svým klientům garantovat připsání platby na účty příjemců v těchto 
bankách v řádu několika sekund, 24 hodin denně a sedm dní v týdnu.
V současnosti okamžité platby technicky umožňuje pouze Česká spořitelna
a několik dalších bank
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Obsah prezentace
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• Česká spořitelna

• Analýza finanční výkonnosti 

• Makroekonomický vývoj

• Ekonomické trendy v detailu

• Bankovní trh

• Vývoj bankovního trhu

• Tržní podíly České spořitelny

• Přílohy



1-3 18 1-3 19 Změna

Čistý úrokový výnos 6 548 7 288 11,3%

Čistý výnos z poplatků a provizí 2 134 2 193 2,8%

Výnosy z dividend 4 3 -25,0%

Čistý zisk z obchodních operací 727 637 -12,4%

Zisk nebo (–) ztráta z finančních nástrojů vykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty 7 18 >100%

Čistý výsledek z účastí zaúčtovaných ekvivalenční metodou -4 14 -

Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí a ostatní operativní pronájem 56 54 -3,6%

Všeobecné administrativní náklady -4 636 -4 829 4,2%

Zisk nebo (–) ztráta z odúčtování finančních nástrojů nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty 19 9 -52,6%

Zisk nebo (-) ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů 741 267 -64,0%

Ostatní provozní výsledek -501 -706 40,9%

Zisk z pokračujících činností před zdaněním 5 095 4 948 -2,9%

Daň z příjmu -1 026 -1 003 -2,2%

Zisk běžného roku po zdanění

připadající na nekontrolní podíly -1 3 -

připadající na vlastníky mateřského podniku 4 070 3 942 -3,1%

Provozní výnosy 9 472 10 207 7,8%

Provozní náklady -4 636 -4 829 4,2%

Provozní výsledek 4 836 5 378 11,2%

Poměr nákladů vůči výnosům 48,9% 47,3%

Návratnost kapitálu 13,3% 12,7%

Výkaz zisků a ztrát (mil. Kč)
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Pozn.: Údaje odráží implementaci účetních standardů IFRS 16



Rozvaha – Aktiva (mil. Kč)
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Aktiva 31.12.18 31.3.19 změna změna

Pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank 63 914 51 839 -18,9% -12 075 

Finanční aktiva k obchodování 10 311 10 143 -1,6% -168 

Finanční aktiva neurčená k obchodování oceňovaná reálnou hodnotou vykázané do zisku nebo ztráty 1 452 1 518 4,5% 66

z toho Úvěry a pohledávky za klienty 69 71 2,9% 2

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku 39 627 40 661 2,6% 1 034

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 1 281 034 1 359 118 6,1% 78 084

   Dluhové cenné papíry 205 551 217 312 5,7% 11 761

   Úvěry a pohledávky za bankami 389 844 431 895 10,8% 42 051

   Úvěry a pohledávky za klienty 685 639 709 911 3,5% 24 272

Pohledávky z finančního leasingu 2 006 1 963 -2,1% -43 

Zajišťovací deriváty 1 152 1 182 2,6% 30

Hmotný majetek 9 396 11 972 27,4% 2 576

Investiční nemovitosti 2 327 2 327 0,0% 0

Nehmotný majetek 5 247 5 165 -1,6% -82 

Účasti v přidružených společnostech 824 837 1,6% 13

Pohledávky ze splatné daně 499 596 19,4% 97

Pohledávky z odložené daně 986 956 -3,0% -30 

Aktiva držená k prodeji 40 82 >100% 42

Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky 6 351 7 061 11,2% 710

Ostatní aktiva 1 299 1 042 -19,8% -257 

Aktiva celkem 1 426 465 1 496 462 4,9% 69 997

Pozn.: Údaje odráží implementaci účetních standardů IFRS 16
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Závazky a vlastní kapitál 31.12.18 31.3.19 změna změna

Finanční závazky k obchodování 10 172 10 016 -1,5% -156

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 1 935 2 623 35,6% 688

Vklady klientů 1 935 2 623 35,6% 688

Finanční závazky v naběhlé hodnotě 1 279 931 1 338 194 4,6% 58 263

Vklady bank 318 861 340 879 6,9% 22 018

Vklady klientů 952 506 986 666 3,6% 34 160

Emitované dluhové cenné papíry 5 458 6 844 25,4% 1 386

Ostatní finanční závazky 3 106 3 805 22,5% 699

Závazky z finančního leasingu 0 2 747 - 2 747

Zajišťovací deriváty 2 110 2 125 0,7% 15

Rezervy 3 584 3 989 11,3% 405

Závazky ze splatné daně 69 107 55,1% 38

Závazky z odložené daně 218 391 79,4% 173

Závazky související s aktivy drženými k prodeji 0 0 - 0

Ostatní závazky 5 789 9 543 64,8% 3 754

Vlastní kapitál celkem 122 657 126 727 3,3% 4 070

Vlastní kapitál připadající na nekontrolní podíly 184 187 1,6% 3

Vlastní kapitál připadající na vlastníky mateřského podniku 122 473 126 540 3,3% 4 067

Závazky a vlastní kapitál celkem 1 426 465 1 496 462 4,9% 69 997

Pozn.: Údaje odráží implementaci účetních standardů IFRS 16

Rozvaha – Pasiva (mil. Kč)
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Finanční výsledky – souhrnný přehled

Provozní výnosy meziročně vzrostly o 7,8 %

Mezikvartální vývoj čistého zisku (mil. Kč) Meziroční vývoj čistého zisku (mil. Kč)
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• Růst čistého zisku v 1. čtvrtletí 2019 oproti 4. čtvrtletí 2018 byl 

způsoben tvorbou opravných položek; ty byly částečně 

vykompenzovány ostatním výsledkem

• Provozní výnosy klesly hlavně kvůli čistému úrokovému výnosu 

(mezikvartálně o 4,6 %, vlivem menšího počtu dní v 1. čtvrtletí 2019)

• Vývoj čistých opravných položek (rozvahových a podrozvahových)

byl způsoben především:

• ve 4. čtvrtletí 2018 – tvorba vyvolaná ojedinělým případem

v korporátním segmentu a metodologickými změnami

• v 1. čtvrtletí 2019 – rozpouštění způsobené pozitivním vývojem kvality 

úvěrového portfolia

• Mezikvartální vývoj ostatního výsledku byl ovlivněn zaúčtováním 

příspěvku do Fondu pro řešení krize v 1. čtvrtletí 2019 (0,7 mld. Kč)

• Mírný meziroční pokles provozního výsledku byl způsobem především 

nižším rozpouštěním opravných položek v 1. čtvrtletí 2019

• Provozní výnosy vzrostly o 7,8 %, jelikož silný nárůst čistého 

úrokového výnosu (+11,3 %) a nárůst čistého výnosu z poplatků 

převážily pokles čistého zisku z obchodních operací (-12,4 %) 

/podrobnosti na dalších snímcích/

• Provozní náklady vzrostly o 4,2 % hlavně díky rostoucím nákladům na 

zaměstnance (+7,2 %)

• Rozpouštění opravných položek bylo nižší než v 1. čtvrtletí 2018 

(neopakující se výnosy z vymáhání pohledávek několika velkých 

korporátních klientů a pozitivní vývoj v retailu v 1. čtvrtletí 2018) 

• Pokles ostatního výsledku* způsoben vyšším příspěvkem do Fondu 

pro řešení krize

* Zahrnuje položky Zisky nebo ztráty z odúčtování finančních nástrojů nevykázaných v reálné hodnotě a Ostatní provozní výsledek

pozitivní dopad do P/L

negativní dopad do P/L

pozitivní dopad do P/L

negativní dopad do P/L
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• Vývoj bilance odrážel růst úvěrů bankám, které byly podpořeny 

reverzními repo operacemi s ČNB; nízko úročená pokladní 

hotovost a hotovost u centrálních bank dále klesala (-18,9 %

v 1. čtvrtletí 2019)

• Čisté klientské úvěry* bez reverzních repo operací v 1. čtvrtletí 

2019 vzrostly o 1,3 % (9,3 mld. Kč)

• Dopad implementace IFRS 16 byl +2,9 mld. Kč na straně aktiv

i pasiv

Finanční výsledky – souhrnný přehled

Bilance v 1. čtvrtletí 2019 narostla o 4,9 %

Vývoj celkových aktiv od začátku roku (mld. Kč) Vývoj celkových pasiv od začátku roku (mld. Kč)
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• Růst na pasivní straně bilance byl tažen především vklady 

• Klientské vklady skupiny vzrostly v 1. čtvrtletí 2019 o 3,9 %

• Vklady v bance se zvýšily o 4,5 %, taženy vklady veřejného 

sektoru (+65,6 %); vklady fyzických osob vzrostly o +2,1 %;

korporátní vklady poklesly o 6,4 %

• Deposita bank (od úvěrových institucí) vzrostla v 1. čtvrtletí 2019

o 6,9 % vlivem repo operací a termínovaných vkladů

zvýšení

snížení

zvýšení

snížení

* Od roku 2018 zahrnuje úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě, úvěry a pohledávky oceňované reálnou hodnotou 
vykázané do zisku nebo ztráty, pohledávky z finančního leasingu a pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky
** Od roku 2019 zahrnuje vklady klientů v naběhlé hodnotě, vklady klientů v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo 
ztráty a závazky z finančního leasingu za klienty

*



Finanční výsledky – souhrnný přehled

Velké zlepšení poměru nákladů a výnosů

Poměr nákladů a výnosů

13

Poměr úvěrů* vůči vkladům** Počet poboček

Návratnost kapitálu Kapitálový poměr Počet zaměstnanců (ke konci období)

11,5%

13,3%
12,7%

1-3 17 1-3 18 1-3 19

546
510 501

březen 17 březen 18 březen 19

10 213
10 135

9 953

březen 17 březen 18 březen 19

49,4%
48,9%

47,3%

1-3 17 1-3 18 1-3 19

73,8%

72,7%
72,5%

březen 18 prosinec 18 březen 19

*Od roku 2018 zahrnuje úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě, úvěry a pohledávky oceňované reálnou hodnotou vykázané do zisku nebo ztráty,
pohledávky z finančního leasingu a pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky, předchozí hodnoty nebyly upraveny
** Od roku 2019 zahrnuje vklady klientů v naběhlé hodnotě, vklady klientů v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty a závazky
z finančního leasingu za klienty

17,8%

19,2%
18,8%

březen 18 prosinec 18 březen 19



Provozní výsledek –

Růst provozního výsledku překročil 11 %

• Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2018 vzrostl 

provozní výsledek o 11,2 %, tažen 

především čistým úrokovým výnosem

• Čistý úrokový výnos se meziročně zvětšil 

o více než 11 % díky silnému růstu úvěrů

• Čistý výnos z poplatků vzrostl o 2,8 %

• Čistý zisk z obchodních operací se meziročně 

snížil o 12,4 %

• z důvodu nižšího výnosu z obchodů s deriváty

a cennými papíry

• Provozní náklady meziročně vzrostly o 4,2 % 

vlivem růstu nákladů na zaměstnance

Provozní výsledek (mil. Kč) 
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4 718 4 836
5 378

1-3 17 1-3 18 1-3 19

11,2%

Struktura provozních výnosů (mil. Kč)

6 169 6 548 7 288

2 293 2 134
2 193

803 727
63766 64
89

1-3 17 1-3 18 1-3 19

čistý úrokový výnos čistý výnos z poplatků

čistý výnos z obchodování ostatní



6 169
6 548

7 288

1-3 17 1-3 18 1-3 19

11,3%

Čistý úrokový výnos –

Značný růst o 11,3 %

• Čistý úrokový výnos vzrostl o 740 mil. Kč

v porovnání s 1. čtvrtletím 2018, reflektující

• pokračující růst klientských úvěrů

• rostoucí výnos z dluhových cenných papírů

• zvyšující se tržní úrokové sazby 

(ovlivněné pěti zvýšeními sazeb ČNB v roce 

2018)

• Čistá úroková marže klesla v 1. čtvrtletí 2019 

na 2,6 % (bez výjimečného růstu 

nízkoúročených aktiv, především reverzních 

repo operací). Reportovaná hodnota je 2,1 %

• Změny ve struktuře rozvahy

• Vyšší objem nízkoúročených aktiv

• Rostoucí úroky na vkladech vlády a nefinančních institucí

• Úrokové náklady vztahující se k implementaci IFRS 16**

• Pokračující tlak na produktové marže

• Výnosová křivka se dále zplošťuje

15

Čistá úroková marže

Čistý úrokový výnos (mil. Kč)

2,71%

2,27% 2,10%

2,95%*
2,71%* 2,60%*

1-3 17 1-3 18 1-3 19

čistá úroková marže Pro forma pohled

* Bez úvěrů úvěrovým institucím a ČNB
** Implementace IFRS 16: Náklady spojené s nájmy budov, aut atd. s dobou nájmu delší než 
jeden rok byly přesunuty z ostatních správních nákladů do odpisů a úrokových nákladů



350 379 381

1 182 965 931

495
576 579

267
214 302

1-3 17 1-3 18 1-3 19

z úvěrů z platebních transakcí z obchodování s cennými papíry ostatní

2 293
2 134 2 193

1-3 17 1-3 18 1-3 19

2,8%

Čistý výnos z poplatků a provizí –
Čistý výnos z poplatků vzrostl o 2,8 %

• ČS zaznamenala meziroční nárůst 

čistého výnosu z poplatků a provizí 

vlivem:

• správy aktiv a služeb depozitáře

• zprostředkovávání pojištění

• úvěrování

• optimalizací nákladových poplatků na úvěrové 

provize

• Poplatky z platebních služeb nadále 

mírně klesaly

16

Struktura čistých výnosů z poplatků a provizí (mil. Kč)

Čistý výnos z poplatků a provizí (mil. Kč)

*

*Zahrnuje poplatky za správu účtu a poplatky za platby kartou



4 613 4 636 4 829

1-3 17 1-3 18 1-3 19

4,2%

Provozní náklady –

Nárůst způsobem především náklady na zaměstnance

• Provozní náklady meziročně vzrostly

o 4,2 % důsledkem nárůstu nákladů

na zaměstnance

• Náklady na zaměstnance se zvýšily

o 7,2 %

• především kvůli růstu mezd (ve 2. čtvrtletí 2018) 

• Ostatní správní náklady poklesly

o 4,0 %:

• pokles způsoben přesuny v souladu

s implementací IFRS 16 (z ostatních správních 

nákladů do odpisů)

• vyšší příspěvek do Fondu pojištění vkladů

• Odpisy narostly o 20,4 % důsledkem 

implementace IFRS 16 (přesun

z ostatních správních nákladů

do odpisů)*; dále se projevil dopad lehce 

vyššího tempa nasazení hardware

Provozní náklady (mil. Kč)

17

Struktura provozních nákladů (mil. Kč)

* Implementace IFRS 16: Náklady spojené s nájmy budov, aut atd. s dobou nájmu delší než 
jeden rok byly přesunuty z ostatních správních nákladů do odpisů a úrokových nákladů

2 235 2 291 2 455

1 833 1 846 1 772

545 500 602

1-3 17 1-3 18 1-3 19

náklady na zaměstnance ostatní správní náklady odpisy



Kapitálová přiměřenost za skupinu –

Celkový kapitálový poměr na silných 18,8 %

Regulatorní kapitál (mld. Kč) Rizikové expozice (mld. Kč)

18

Kapitálové poměry

• Celkový kapitál se meziročně zvýšil

o 3,2 % vlivem vyššího CET1 kapitálu

(+2,9 %) a Tier 2 kapitálu (+21,4 %)

• Nárůst CET1 kapitálu byl způsoben téměř 

výhradně růstem nerozděleného zisku

• Celková riziková expozice meziročně poklesla 

o 2,6 % především díky značnému poklesu 

rizikové expozice k operačnímu riziku (-35,8 %)

• Kreditní riziková expozice meziročně vzrostla 

o 4,1 % v souladu s pokračujícím růstem 

klientských úvěrů (v retailovém i korporátním 

segmentu)

• Celkový kapitálový poměr meziročně vzrostl

o 1 p.b. na 18,8 %, Tier 1 kapitálový poměr se 

zvýšil na 18,3 % 

• Růst kapitálových poměrů byl způsoben 

růstem regulatorního kapitálu a poklesem 

expozice k operačnímu riziku

17,3%
18,5% 18,3%17,8%

19,2% 18,8%

31.03.2018 31.12.2018 31.03.2019

Tier I kapitálový poměr Celkový kapitálový poměr

91,8 95,2 94,5

8,1 8,1 8,12,7 3,6 3,3
102,6 106,9 105,9

31.03.2018 31.12.2018 31.03.2019

CET 1 kapitál Dodatečný Tier 1 kapitál

Tier 2 Celkový kapitál

478,2 488,9 497,7

11,0 10,0 7,9
87,4 58,6 56,1

576,7 557,5 561,7

31.03.2018 31.12.2018 31.03.2019

Kreditní riziko Tržní riziko

Operační riziko Celkem



Vývoj klientských úvěrů a vkladů za skupinu –

Růst úvěrového portfolia napříč segmenty pokračoval

Čisté klientské úvěry za skupinu (mld. Kč)* Závazky ke klientům za skupinu (mld. Kč)**
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• Čisté klientské úvěry skupiny bez reverzních repo operací 

vzrostly meziročně o 8,9 %, taženy hypotékami fyzickým 

osobám a úvěry korporacím (především velkým podnikům

a malým a středním podnikům)

• Cizoměnové úvěry (v eurech a jiných měnách) očištěné 

o reverzní repo operace vzrostly meziročně o 15,0 %

a představují 13,7 % celkových čistých úvěrů

• Klientské vklady pokračovaly v meziročním růstu ve všech 

segmentech; celkové klientské vklady skupiny ČS vzrostly 

v porovnání s 1. čtvrtletím 2018 o 9,1 %

• Vklady domácností se zvýšily o 7,9 %

• Korporátní segment přispěl 3,9 %

• Vklady veřejného sektoru vzrostly o 31,1 %

558,9 578,7 595,1 598,4 603,5

103,1 110,0 112,3 91,0 108,29,0
9,5 12,7 4,6

7,3671,1 698,3 720,1 694,1 719,0

březen 18 červen 18 září 18 prosinec 18 březen 19

CZK EUR Ostatní

7,1%

634,2 650,4 660,3 672,0 684,1

194,6 188,3 196,2 218,6 202,2

80,6 81,1 83,2 63,8 105,7
909,4 919,7 939,7 954,4 992,0

březen 18 červen 18 září 18 prosinec 18 březen 19

Domácnosti Korporátní segment Veřejný sektor

9,1%

* Od roku 2018 zahrnuje úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě, úvěry a pohledávky oceňované reálnou hodnotou vykázané do zisku 
nebo ztráty, pohledávky z finančního leasingu a pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky, přechozí hodnoty nebyly upraveny
** Od roku 2019 zahrnuje vklady klientů v naběhlé hodnotě, vklady klientů v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
a závazky z finančního leasingu za klienty



1 239,1
1 293,4 1 340,6

březen 2018 prosinec 2018 březen 2019

ČS - správa aktiv

Dom. a zahraniční

podíl. fondy

ČSPS

SSČS

ČS

Celkem

8,2 %

Klientské fondy ve správě –

Pokračující růst standardních i alternativních vkladových produktů

• Klientské vklady meziročně vzrostly

o 9,9 %, bez repo operací o 7,9 %

• Růst tažen především domácnostmi

• Aktiva v ČS penzijní společnosti nadále 

rostla, v březnu 2019 meziročně o 10,1 %

• Domácí a zahraniční podílové fondy

vzrostly v meziročním srovnání o 4,8 %

• Rostoucí popularita investičních produktů 

a hledání vyšších výnosů byly hlavními zdroji 

růstu

• Investiční společnost Reico ve srovnání

s 1. čtvrtletím 2018 významně zvýšila objem 

klientských aktiv o 26,2 %

Klientské fondy ve správě (mld. Kč)
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IFRS, mld. Kč březen 18 prosinec 18 březen 19
Meziroční 

změna

ČS - klientské vklady 846,4 889,8 930,2 9,9%

Stavební spořitelna ČS 64,4 66,4 62,2 -3,5%

ČS Penzijní společnost 78,8 84,4 86,7 10,1%

Dom. a zahraniční podíl. fondy 128,9 129,6 135,1 4,8%

z čehož Reico investiční spol. 18,0 21,6 22,7 26,2%

ČS - správa aktiv 120,5 123,2 126,4 4,8%

Celkem 1 239,1 1 293,4 1 340,6 8,2%



Úvěrové portfolio FSČS – Shrnutí

Růst portfolia, rizikové náklady bez jednorázových vlivů a vynikající kvalita
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• Hrubé klientské úvěry* bez reverzních repo operací meziročně vzrostly o 56,8 mld. Kč, tj. o 8,6 %

na 715,2 mld. Kč

• Taženy silnými prodeji ve všech hlavních obchodních segmentech

• Reportovaný růst celkových hrubých úvěrů o 6,9 % byl ovlivněn reverzními repo operacemi (poklesly

o 9,5 mld. Kč na 16,7 mld. Kč), které nejsou vnímány jako hlavní úvěrová činnost

• Rizikové náklady (z rozvahových položek) na 14 bazických bodech

• Pozitivní vývoj v retailovém segmentu

• Oproti 1. čtvrtletí 2018 nedošlo ve wholesale segmentu k jednorázovému rozpouštění opravných položek

• Kvalita portfolia je stabilní, podíl rizikových úvěrů (NPL) meziročně klesl z 2,0 % na 1,8 %

• Pokračující zlepšení kvality způsobené omezeným přílivem nových rizikových úvěrů a silným růstem úvěrů

• Krytí rizikových úvěrů na silných 100 % a celkové krytí (opravné položky + zajištění na NPL) dosáhlo

125 %

* Zahrnuje úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě, úvěry a pohledávky oceňované reálnou hodnotou vykázané do 

zisku nebo ztráty, pohledávky z finančního leasingu a pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky



Úvěrové portfolio FSČS –
Úvěry FSČS vzrostly meziročně o 8,6 %* zásluhou všech členů skupiny ČS

FSČS úvěrové portfolio (brutto) Sektorové rozdělení úvěrového portfolia

22

• ČS banka dominuje úvěrovému portfoliu FSČS

• Přetrvávající pozitivní ekonomický vývoj udržoval růst portfolia všech hlavních členů FSČS 

• Domácnosti udržely svoji dominantní pozici na 52 %, což bylo mimo jiné podpořeno významným růstem 

Stavební spořitelny ČS

* Bez reverzních repo operací

v mil. Kč, IFRS 31.03.2018 % podíl 31.03.2019 % podíl
Meziroční 

změna

I. Pouze ČS 640 196 93,5% 681 224 93,1% 6,4%

Pouze ČS bez reverzních rep 614 015 89,7% 664 557 92,9% 8,2%

II.1. Stavební spořitelna ČS 38 359 5,6% 42 023 5,7% 9,6%

II.2. Leasing (sAL, EL) 19 103 2,8% 20 598 2,8% 7,8%

II.3. Factoring ČS 5 918 0,9% 6 099 0,8% 3,1%

III. Ostatní dcery a Konsolidační položky -18 985 -2,8% -18 057 -2,5% -4,9%

Celkové úvěry klientům (konsolidováno) 684 590 100,0% 731 887 100,0% 6,9%

Celkové úvěry klientům bez rev. rep 658 410 715 220 8,6%
Domácnosti

52%

Reality
12%

Zpracovatelský 
průmysl

9%

Velkoobchod a 
maloobchod

6%

Energie
3%

Jiné 
18%



357,9
367,6 375,6 383,5 387,9

237,2
250,8 258,2 254,8 258,8

63,3 65,4 67,5 67,4 68,5

9,0%
10,4% 9,7%

9,0% 8,6%

3%

5%

7%

9%

11%

13%

15%

17%

19%

21%
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Retailové úvěry Korporátní úvěry

Dceřiné společnosti a ostatní Meziroční růst celkových úvěrů

• Wholesale** úvěry meziročně narostly o 9,1 %

• Silný růst patrný zejména v úvěrech velkým korporacím 

(+16,9 %) a lokálním velkým podnikům (+16,7 %)

• Významný nárůst zaznamenal i segment malých a středních 

podniků (+8,6 %) a nemovitostní úvěry (+4,9 %) 

• Úvěry dceřiným společnostem a ostatní úvěry

vzrostly o 8,2 %

Úvěrové portfolio FSČS –

Růst retailových úvěrů překonán segmentem wholesale

Vývoj úvěrového portfolia ČS* Portfolio klientských úvěrů podle segmentů*
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• Úvěry retailovým klientům meziročně vzrostly 

o 8,4 %

• Růst všech hlavních portfolií: 

• Hypoteční úvěry fyzickým osobám +9,9 %

• Komerční úvěry (segment malých podniků) +6,8 %

• Spotřebitelské úvěry +4,3 %

*   Bez reverzních repo operací
** Wholesale je definován jako korporátní portfolio a segment Group Markets

Velké podniky
14,8%

SME
21,4%

Spotřeb. úvěry, 

kredit. karty, 

kontokorenty, 

americké 

hypotéky

10,6%

Hypotéky vč. 
korporátních

45,9%

Ostatní
7,4%



67,5 68,9 70,1 70,1 70,4

7,2% 7,4% 7,5%
5,7%

4,3%
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Spotřebitelské úvěry Meziroční růst

239,4
245,8

252,5
259,7 263,2

10,8% 11,2% 11,1% 11,2%
9,9%
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Hypoteční úvěry FO Meziroční růst

Úvěrové portfolio banky –

Hypoteční úvěry udržely silné tempo růstu, spotřebitelské úvěry opět vzrostly

Vývoj hypoték fyzickým osobám Vývoj spotřebitelských úvěrů*
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• Hypotéky fyzickým osobám 263,2 mld. Kč 

(meziročně +9,9 %)
• Pomalejší nové prodeje vlivem přísnějších úvěrových 

doporučení ČNB od října 2018

• Průměrná výše úvěru k hodnotě nemovitosti (LTV) 

za celé portfolio klesla z 59,4 % na 56,3 % v návaznosti

na každoroční přecenění zajištění

• Průměrná výše úvěru k hodnotě nemovitosti 

pro nové úvěry stabilní na bezpečných 68,8 %

• Spotřebitelské úvěry* na 70,4 mld. Kč 

(meziročně +4,3 %) 
• Růst hotovostních úvěrů částečně brzdil pokračující pokles 

kreditních karet a amerických hypoték 

* Spotřebitelské úvěry zahrnují hotovostní úvěry, americké hypotéky, kreditní 

karty a kontokorenty. Sociální úvěry jsou vyjmuty



Kvalita úvěrového portfolia FSČS –
Stabilní rizikový profil a krytí rizikových úvěrů, nízké rizikové náklady, bez jednorázových vlivů

Vývoj rizikových nákladů

(od začátku roku, rozvahové položky)

25

• Podíl rizikových úvěrů klesl na 1,8 %*

• Nízký příliv nových rizikových úvěrů v kombinaci se 

silným růstem úvěrového portfolia

• Krytí opravnými položkami stabilní na 100 %, celkové

krytí (opravné položky + zajištění rizikových úvěrů)

na 125 %

Podíl rizikových úvěrů (NPL) a krytí NPL 

opravnými položkami

• Anualizované rizikové náklady** skupiny 

na 14 bazických bodech 

• Přes rostoucí objem spotřebitelských úvěrů je vývoj

v retailovém segmentu pozitivní 

• Jednorázové rozpouštění opravných položek v segmentu 

komerčních nemovitostí a lokálních velkých podniků

v 1. čtvrtletí 2018

* Bez reverzních repo operací

** Rizikové náklady jsou počítány jako zůstatek opravných položek na kreditní rizika na klientské úvěry od začátku roku, bez reverzních 

repo operací

Poznámka: Rizikové náklady počítány jako zůstatek opravných položek včetně rezerv na expozice klientů (rozvahové a podrozvahové)

by dosáhly v březnu 2019 -12 b.b. (-37 b.b. v březnu 2018)
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• Růst spotřeby domácností je způsoben silným trhem práce a pozitivní 

náladou domácností

• Růst investičních výdajů byl v roce 2018 na výjimečně vysoké úrovni

především díky nedostatku dostupných pracovních sil, který nutí firmy k větším 

investicím do kapitálu a automatizaci. Pro rok 2019 ČS očekává zpomalení 

investic zpět na dlouhodobě udržitelnou míru růstu (ČS odhaduje 3,2 %)

• Zpracovatelský sektor podpořený silnou zahraniční a domácí poptávkou 

zůstal na straně nabídky nejvýznamnějším přispěvatelem k růstu HDP

Makroekonomický vývoj –

Očekává se, že růst HDP zůstane vysoký

Meziroční růst reálného HDP Složky HDP

27

• Růst HDP v roce 2018 dosáhl 2,9 %. ČS očekává, že růst HDP

v roce 2019 bude 2,5 % především díky silné domácí poptávce

• Zpomalení růstu HDP bude způsobeno hlavně vyššími úrokovými 

sazbami a slabší zahraniční poptávkou

• Navzdory postupnému zpomalování bude v roce 2019 pokračovat příznivý 

ekonomický vývoj, ale vlivem vnějšího vývoje vzrostla rizika

Pozn.: Zdrojem historických dat je ČSÚ. Data pro následující roky jsou odhady ČS
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Makroekonomický vývoj –

Nejnižší míra nezaměstnanosti v EU

Nezaměstnanost a inflace Veřejný dluh a státní rozpočet

28

• Průměrná CPI inflace dosáhla v březnu 2019 úrovně 3,0 %, tažena cenami 

spojenými s bydlením a silným růstem mezd, k čemuž navíc přispěl růst cen 

potravin a nápojů

• V roce 2019 očekává Česká spořitelna CPI inflaci 2,3 %; nicméně nedávná  

čísla naznačují, že finální číslo může být vyšší o 0,2 p.b.

• Obecná míra nezaměstnanosti (ILO) dosáhla v březnu 2019 úrovně 2,0 %

a je stále nejnižší v zemích EU

• Příznivý ekonomický vývoj a částečně i příliv prostředků z EU fondů 

pozitivně ovlivnily veřejné rozpočty v předchozích letech

• V roce 2019 očekává Česká spořitelna opět u salda veřejných financí 

přebytek; nicméně bude nižší především díky vyšším penzím a mzdám 

ve veřejném sektoru

• Předpokládá se, že podíl veřejného dluhu na nominálním HDP 

v roce 2019 dále poklesne především díky příznivému vývoji české 

ekonomiky

Pozn.: Zdrojem historických dat je ČSÚ. Data pro následující roky jsou odhady ČS
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Makroekonomický vývoj –

Pomalejší utahování měnové politiky v roce 2019 

• V roce 2018 zvýšila ČNB základní dvoutýdenní repo

sazbu pětkrát. Z pohledu ČS byly klíčovými faktory napjatá 

situace na trhu práce a slabá koruna. Tyto proinflační faktory 

přetrvávaly i v první polovině roku 2019, proto ČNB v květnu 

znovu zvýšila úrokové sazby o 25 b.b. Hlavní dvoutýdenní 

repo sazba tak dosáhla 2,00 %

• V 1. čtvrtletí 2019 zůstával kurz EUR/CZK poměrně slabý

a současně byl volatilní (efekt nejistoty ohledně vývoje 

světové ekonomiky a jeho dopadu na českou ekonomiku)

• Pohyb kurzu koruny a ekonomická situace v eurozóně 

budou významným faktorem pro vývoj sazeb

v nadcházejících čtvrtletích

• Výnosová křivka se v České republice v 1. čtvrtletí 2019 dále 

zplošťovala, jelikož její krátký konec byl ovlivněn utahováním 

měnové politiky, zatímco dlouhý konec byl ovlivněn slabou 

finanční potřebou ministerstva financí a také nízkými výnosy 

v Německu

• Pro rok 2019 ČS předpokládá pokračující postupný růst 

výnosů z vládních dluhopisů, které budou podpořeny vyššími 

sazbami ČNB a pozitivním vývojem inflace. Nicméně křivka 

zůstane během roku zploštělá
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Q4 2017 Q4 2018 Q4 2017 Q4 2018 Q4 2017 Q4 2018

Velké banky Střední banky Malé banky

T1 kapitálový poměr Celkový kapitálový poměr

• Český bankovní sektor zůstává odolný vůči potenciálním 

nepříznivým šokům díky své vysoké kapitálové přiměřenosti 

(19,6 % v prosinci 2018) a robustní ziskovosti

• Podle posledních zátěžových testů ČNB (červen 2018) jsou české 

banky velmi odolné také vůči likviditním šokům

• Proticyklická kapitálová rezerva na expozice českých bank je

v současné době stanovena na 1,25 %; nicméně se bude zvyšovat 

na 1,5 % s platností od 1. července 2019 a od 1. ledna 2020 na

1,75 %

Český bankovní trh –

Kapitalizace a odolnost vůči šokům zůstává vysoká

Kapitálová přiměřenost českých bank* (v %) Podíl rizikových úvěrů (v %)

• Podíl rizikových úvěrů (NPL) v sektoru domácností má od 

roku 2013 klesající trend v souladu se zlepšující se ekonomickou 

situací

• Podíl rizikových úvěrů v korporátním segmentu klesl od roku 2013 

o více než 3 p.b. a během posledních dvanácti měsíců se 

pohybuje pod 4 %

31

* V souladu se segmentací ČNB, údaje za 1. čtvrtletí 2019 ještě nejsou k dispozici
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Český bankovní trh –

Stabilní růst na udržitelné úrovni

Úvěry domácnostem a firmám (meziroční růst) Vklady domácností a firem (meziroční růst)

32

• Celkové klientské úvěry v březnu meziročně vzrostly o 6,1 %. 

Hlavním zdrojem zůstal růst retailových úvěrů okolo 7 %; růst úvěrů 

podnikům činil v březnu 5,6 %

• ČS v roce 2019 očekává růst klientských úvěrů na úrovni 4,7 %. Růst 

retailových úvěrů oproti dosavadnímu vývoji relativně zpomalí pod 6 % 

vlivem nových limitů stanovených ČNB na DTI a DSTI (platné od října 

2018) a předzásobení způsobeným těmito limity

• U korporátních úvěrů očekává ČS nárůst o 4,4 %, zatímco úvěry 

finančním institucím by měly narůst přibližně o 1,6 %

• Meziroční růst klientských vkladů v březnu 2019 činil 8,5 %.

Retailový segment meziročně vzrostl o 7,6 %, zatímco meziroční změna 

korporátních vkladů dosáhla 2,2 %; silně přispěl vládní sektor 

(meziroční nárůst o více než 50 %), ale objem vládních vkladů je

v průběhu času spíše volatilní

• Pro rok 2019 ČS očekává, že klientské vklady vzrostou meziročně

o 6,6 %. Růst retailových vkladů by měl dosáhnout cca 6,4 % a vklady 

nefinančních podniků by měly růst okolo 2 %
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Český bankovní trh –

Dominují klientské expozice úvěrů v lokální měně

Klientské úvěry (březen 2019) Klientské vklady (březen 2019)
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Bankovní trh –

Tržní podíly ČS (březen 2019)

Aktiva Pasiva

34

• První pozice na trhu:

• Počet klientů (4,6 mil.)

• Hypotéky celkem (tržní podíl 28 %)

• Spotřebitelské úvěry vč. úvěrů z kreditních karet (tržní podíl 28 %)

• Úvěry celkem (tržní podíl 21 %)

• Aktiva celkem (tržní podíl 20 %)

• Druhá pozice na trhu:

• Hypotéky fyzickým osobám (tržní podíl 26 %)

• První pozice na trhu:

• Celkové vklady (tržní podíl 21 %)

• 26 % v retailových vkladech, 12 % v korporátních vkladech

• Podílové fondy s tržním podílem 27 %*

25,4% 25,6% 25,6% 25,6% 25,6%

12,6% 12,2% 12,3% 12,2% 12,3%
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Aktiva celkem Retailové úvěry Korporátní úvěry

* Údaj za prosinec 2018
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Finanční výkazy – čtvrtletní vývoj (mil. Kč)

36

Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q/Q %

Čistý úrokový výnos 6 548 6 596 7 041 7 637 7 288 -4,6%

Čistý výnos z poplatků a provizí 2 134 2 153 2 075 2 178 2 193 0,7%

Výnosy z dividend 4 46 9 19 3 -84,2%

Čistý zisk z obchodních operací 727 315 611 497 637 28,2%

Zisk nebo (–) ztráta z finančních nástrojů vykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty 7 -7 279 -54 18 -

Čistý výsledek z účastí zaúčtovaných ekvivalenční metodou -4 6 22 30 14 -53,3%

Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí a ostatní operativní pronájem 56 55 57 53 54 1,9%

Všeobecné administrativní náklady -4 636 -4 524 -4 545 -4 622 -4 829 4,5%

Zisk nebo (–) ztráta z odúčtování finančních nástrojů nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty 19 11 32 -38 9 -

Zisk nebo (-) ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů 741 162 223 -1 414 267 -

Ostatní provozní výsledek -501 -57 -872 96 -706 -

Zisk z pokračujících činností před zdaněním 5 095 4 754 4 932 4 382 4 948 12,9%

Daň z příjmu -1 026 -967 -951 -859 -1 003 16,8%

Zisk běžného roku po zdanění

připadající na nekontrolní podíly -1 -12 5 8 3 -62,5%

připadající na vlastníky mateřského podniku 4 070 3 799 3 976 3 516 3 942 12,1%

Provozní výnosy 9 472 9 162 10 094 10 359 10 207 -1,5%

Provozní náklady -4 636 -4 524 -4 545 -4 622 -4 829 4,5%

Provozní výsledek 4 836 4 638 5 549 5 737 5 378 -6,3%

Pozn.: Údaje odráží implementaci účetních standardů IFRS 16
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Struktura úvěrového portfolia FSČS (brutto úvěry) –

Klientské úvěry FSČS

Objem Podíl Objem Podíl Objem Podíl Objem % Objem %

Retailové portfolio 357 935 52,3% 383 492 54,3% 387 909 53,0% 4 417 1,2% 29 974 8,4%

    Kontokorenty 5 685 0,8% 5 511 0,8% 5 578 0,8% 67 1,2% -107 -1,9%

    z nich malé podniky, municipality 2 089 0,3% 2 100 0,3% 2 240 0,3% 141 6,7% 151 7,2%

    Kreditní karty 2 521 0,4% 2 401 0,3% 2 175 0,3% -226 -9,4% -346 -13,7%

    z nich malé podniky, municipality 11 0,0% 11 0,0% 11 0,0% 1 7,7% 0 2,7%

    Spotřebitelské úvěry 58 369 8,5% 61 437 8,7% 62 088 8,5% 651 1,1% 3 719 6,4%

    Sociální úvěry 600 0,1% 515 0,1% 485 0,1% -30 -5,9% -115 -19,1%

    Americké hypotéky 3 005 0,4% 2 850 0,4% 2 784 0,4% -65 -2,3% -221 -7,3%

    Hypotéční úvěry FO 239 429 35,0% 259 674 36,7% 263 166 36,0% 3 493 1,3% 23 737 9,9%

    Komerční úvěry 48 325 7,1% 51 105 7,2% 51 632 7,1% 527 1,0% 3 307 6,8%

Wholesalové portfolio 263 376 38,5% 255 814 36,2% 275 485 37,6% 19 670 7,7% 12 109 4,6%

Korporátní portfolio 231 537 33,8% 249 756 35,3% 254 093 34,7% 4 337 1,7% 22 556 9,7%

Velké podniky 51 041 7,5% 58 560 8,3% 59 647 8,1% 1 087 1,9% 8 606 16,9%

Lokální velké podniky 32 908 4,8% 35 029 5,0% 38 418 5,2% 3 389 9,7% 5 511 16,7%

Malé a střední podniky 83 150 12,1% 89 283 12,6% 90 284 12,3% 1 001 1,1% 7 134 8,6%

Nemovitostní úvěry 39 707 5,8% 42 220 6,0% 41 671 5,7% -550 -1,3% 1 964 4,9%

Veřejný sektor 24 733 3,6% 24 664 3,5% 24 074 3,3% -590 -2,4% -659 -2,7%

Group Markets 31 838 4,7% 6 058 0,9% 21 392 2,9% 15 334 >100% -10 447 -32,8%

bez reverzních repo operací 5 658 0,8% 5 013 0,7% 4 724 0,6% -289 -5,8% -934 -16,5%

Ostatní 18 885 2,8% 18 289 2,6% 17 831 2,4% -458 -2,5% -1 054 -5,6%

BANKA: ÚVĚRY KLIENTŮM 640 196 93,5% 657 595 93,0% 681 224 93,1% 23 629 3,6% 41 028 6,4%

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI 63 380 9,3% 67 855 9,6% 68 720 9,4% 865 1,3% 5 340 8,4%

KONSOLIDAČNÍ POLOŽKY -18 985 -2,8% -18 695 -2,6% -18 057 -2,5% 638 -3,4% 928 -4,9%

SKUPINA: ÚVĚRY KLIENTŮM 684 590 100,0% 706 755 100,0% 731 887 100,0% 25 132 3,6% 47 297 6,9%

bez reverzních repo operací 658 410 96,2% 705 710 99,9% 715 220 100,0% 9 510 1,3% 56 810 8,6%

31.03.2018 Meziroční změna
mil. Kč, dle IFRS

31.12.2018 31.03.2019 Změna od konce roku



Ratingy České spořitelny

Stav k 2. květnu 2019
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• Poslední ratingové akce 

• Fitch zvýšila 22. ledna 2019 dlouhodobý rating na A (z A-) a rating životaschopnosti na a (z a-)

• Moody‘s zlepšila 21. listopadu 2018 dlouhodobý rating ČS na A1 (z A2) a současně upravila výhled

z pozitivního na stabilní

• Ratingová agentura Standard & Poor´s zvýšila 16. března 2017 všechny ratingy ČS, výhled byl 

23. listopadu 2017 změněn z negativního na pozitivní

Fitch A F1 a 2 stabilní 22.01.2019

Moody's A1 Prime - 1 stabilní 21.11.2018

Standard & Poor's A A-1 pozitivní 23.11.2017

Výhled
Poslední 

změny
Ratingová agentura

Dlouhodobý

rating

Krátkodobý

rating
Životaschopnost Podpora



Makroekonomické údaje –

Historická makroekonomická data a výhledy vývoje

39

* Data za rok 2018 ještě nejsou k dispozici. Uvedené údaje jsou odhady ČS

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e

Obyvatelstvo (průměr, mil.)  10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

HDP per capita (tis. Eur) 14,6 14,1 15,0 15,5 16,6 17,5 18,1 19,3

Růst reálného HDP -0,5 2,7 5,4 2,4 4,5 2,9 2,5 2,8

Inflace spotřebitelských cen (průměr)  1,4 0,4 0,4 0,7 2,4 2,2 2,3 2,0

Míra nezaměstnanosti (konec období) 6,8 5,9 4,6 3,7 2,5 2,4 2,7 3,1

Běžný účet (podíl HDP)  -0,5 0,2 0,2 1,6 1,1 0,7 0,5 0,6

Státní rozpočet (podíl HDP)  -1,2 -1,9 -0,6 0,7 1,6 0,9 0,6 0,4

Veřejný dluh (podíl HDP)  44,9 42,2 39,9 36,8 34,3 32,4 31,8 31,1

Krátkobová úroková sazba (3 měsíce, konec období)  0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 1,3 2,1 2,3

Kurz Kč/EUR  (konec období)  27,3 27,7 27,0 27,0 25,7 25,9 25,1 21,6



1-3 18 1-3 19 Změna

Čistý úrokový výnos 255,1 276,0 8,2%

Čistý výnos z poplatků a provizí 84,0 85,4 1,7%

Výnosy z dividend 0,2 0,1 -42,7%

Čistý zisk z obchodních operací 28,6 24,8 -13,3%

Zisky nebo (-) ztráty z finančních nástrojů vykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty 0,3 0,7 145,6%

Čistý výsledek z účastí zaúčtovaných ekvivalenční metodou -0,1 0,5 -480,4%

Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí a ostatní operativní pronájem 2,2 2,1 -4,0%

Všeobecné administrativní náklady -182,5 -188,0 3,0%

Čistý zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty   n/a

Zisky nebo (-) ztráty z odúčtování finančních aktiv vykázaných v naběhlé hodnotě -0,2 0,3 n/a

Ostatní zisky nebo (-) ztráty z odúčtování finančních nástrojů nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty 1,0 0,0 n/a

Zisky nebo (-) ztráty z reklasifikace z naběhlé hodnoty na reálnou hodnotu do zisku nebo ztráty 0,0 0,0 n/a

Zisky nebo (-) ztráty z reklasifikace z naběhlé hodnoty do ostatního úplného výsledku na reálnou hodnotu do zisku nebo ztráty 0,0 0,0 n/a

Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty   n/a

Zisk nebo (-) ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů 29,2 10,4 n/a

Ostatní provozní výsledek -19,8 -27,5 39,1%

Bankovní daně 0,0 0,0 n/a

Zisk z pokračujících činností před zdaněním 197,9 184,9 -6,6%

Daň z příjmu -39,9 -37,6 -5,8%

Zisk z pokračujících činností po zdanění 158,1 147,3 -6,8%

Zisk z ukončovaných činností po zdanění 0,0 0,0 n/a

Zisk běžného roku po zdanění 158,1 147,3 -6,8%

náležející nekontrolním podílům 1,7 0,0 -99,7%

náležející vlastníkům mateřské společnosti 156,4 147,3 -5,8%

Provozní výnosy 370,2 389,7 5,2%

Provozní náklady -182,5 -188,0 3,0%

Provozní výsledek 187,8 201,6 7,4%

Poměr nákladů vůči výnosům 49,3% 48,3%

Návratnost kapitálu 25,3% 24,3%

Segmentové finanční výkazy –

Segment Česká republika - výkaz zisků a ztrát (mil. EUR)
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Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19

Čistý úrokový výnos 255,1 252,1 266,5 288,5 276,0

Čistý výnos z poplatků a provizí 84,0 84,1 80,6 84,2 85,4

Výnosy z dividend 0,2 1,8 0,3 0,7 0,1

Čistý zisk z obchodních operací 28,6 12,2 23,8 19,2 24,8

Zisky nebo (-) ztráty z finančních nástrojů vykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty 0,3 -0,3 10,9 -2,1 0,7

Čistý výsledek z účastí zaúčtovaných ekvivalenční metodou -0,1 0,2 0,9 1,2 0,5

Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí a ostatní operativní pronájem 2,2 2,1 2,2 2,1 2,1

Všeobecné administrativní náklady -182,5 -176,7 -176,6 -178,7 -188,0

Čistý zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty      

Zisky nebo (-) ztráty z odúčtování finančních aktiv vykázaných v naběhlé hodnotě -0,2 0,4 0,4 0,0 0,3

Ostatní zisky nebo (-) ztráty z odúčtování finančních nástrojů nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty 1,0 0,0 0,8 -1,5 0,0

Zisky nebo (-) ztráty z reklasifikace z naběhlé hodnoty na reálnou hodnotu do zisku nebo ztráty 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zisky nebo (-) ztráty z reklasifikace z naběhlé hodnoty do ostatního úplného výsledku na reálnou hodnotu do zisku nebo ztráty 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty      

Zisk nebo (-) ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů 29,2 6,2 8,6 -55,3 10,4

Ostatní provozní výsledek -19,8 -2,2 -31,5 3,0 -27,5

Bankovní daně 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zisk z pokračujících činností před zdaněním 197,9 180,1 187,0 161,3 184,9

Daň z příjmu -39,9 -36,7 -35,6 -31,8 -37,6

Zisk z pokračujících činností po zdanění 158,1 143,4 151,4 129,4 147,3

Zisk z ukončovaných činností po zdanění 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zisk běžného roku po zdanění 158,1 143,4 151,4 129,4 147,3

náležející nekontrolním podílům 1,7 0,9 1,5 -4,6 0,0

náležející vlastníkům mateřské společnosti 156,4 142,5 149,9 134,0 147,3

Provozní výnosy 370,2 352,3 385,2 393,7 389,7

Provozní náklady -182,5 -176,7 -176,6 -178,7 -188,0

Provozní výsledek 187,8 175,6 208,6 215,1 201,6

Poměr nákladů vůči výnosům 49,3% 50,2% 45,9% 45,4% 48,3%

Návratnost kapitálu 25,3% 22,7% 24,2% 21,3% 24,3%
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Segmentové finanční výkazy – čtvrtletní vývoj

Segment Česká republika - výkaz zisků a ztrát (mil. EUR)



DISCLAIMER 
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• Tento dokument byl připraven členy Finanční skupiny České spořitelny („FSČS“) 

výlučně k prezentačním účelům

• Dokument vychází z prognóz a odhadů založených na předpokladech (ať již obecných 

či konkrétních), jejichž skutečný vývoj může být odlišný, v důsledku čehož se skutečné 

výsledky nebo události mohou lišit od informací uvedených v dokumentu. Bude-li se 

skutečný vývoj lišit od předpokladů, členové FSČS se nezavazují údaje v dokumentu 

aktualizovat. Uživatelům této prezentace se doporučuje nespoléhat se na uvedené 

prognózy a odhady v nepřiměřené míře

• Tento dokument není nabídkou, doporučením ani výzvou na nákup nebo úpis akcií

a ani netvoří součást takové nabídky, proto se na něj nelze odvolávat v souvislosti

s jakoukoli smlouvou nebo závazkem

• Členové FSČS vylučují jakoukoli odpovědnost za nepřesné, mylné, či chybné 

informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako za jakékoli rozhodnutí učiněné 

uživatelem tohoto dokumentu v souvislosti informacemi obsaženými v tomto 

dokumentu



Vztahy k investorům – kontakty 
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Česká spořitelna
Miloš Novák 

Tel: +420 956 712 410

E-Mail: mnovak@csas.cz

Michal Sadlek

Tel: +420 956 712 086

E-mail: msadlek@csas.cz

Vlasta Antošová

Tel: +420 956 714 386

E-mail: vlantosova@csas.cz

Skupina Erste
Thomas Sommerauer, Vztahy k investorům

Tel: +43 50100 17326

E-Mail: thomas.sommerauer@erstegroup.com

Peter Makray, Vztahy k investorům

Tel: +43 50100 16878

E-Mail: peter.makray@erstegroup.com
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