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JAK SE NÁM DAŘILO 
V PRVNÍM POLOLE TÍ 2018

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY
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NÁM DŮVĚŘUJE
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+4,1 %
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 Čistý  
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+6,5 %
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+1,5 %

Čistý  zisk

+2,6 %

Čisté  
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 FANOUŠKŮ V MASS 

MARKE TU
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TO JE TÉMĚŘ
ST EJNÁ ČÁSTKA, JAKOU

V ROCE 2016 VYBRAL STÁT
NA DANÍCH

NPS 10

Provozní zisk

+0,9 %
9,5

MLD. KČ

Pomáháme firmám rozvíjet se a inovovat

278,9 MLD. KČ
ÚVĚRY FIRMÁM A KORPORÁTNÍM KLIEN TŮM 

+22,8 %

ST EJNOU SUMU
PŮJČILY VŠECHNY ČESKÉ 
BANKY NA BYDLENÍ ZA 

CELÝ ROK 2017

Pomáháme klientům investovat

132 MLD. KČ
PODÍLOVÉ FONDY

+12,6 %

TATO SUMA BY
POKRYLA VÝDAJE HLAVNÍHO 

MĚSTA PRAHY NA CELÉ 
DVA ROKY 

120 MLD. KČ
SPRÁVA AK T IV 

-2,3 %
TATO SUMA BY

STAČILA NA ÚHRADU POLOVINY
 NÁKLADŮ NA USPOŘÁDÁNÍ
PRÁVĚ SKONČENÉHO MS 

VE FOTBALE

80,7 MLD. KČ
PENZIJNÍ FONDY

+9,3 %

TATO ČÁSTKA 
BY POKRYLA DVA ROČNÍ 
ROZPOČTY MINIST ERSTVA 

DOPRAVY ČR

Nárůst
od

začátku 
roku

Pomáháme lidem plnit potřeby a přání

17,8 MLD. KČ
NOVĚ POSKYTNUTÉ HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY

+2,3 %
ZHRUBA TOLIK VYNESLA 

AUKCE SBÍRKY UMĚLECKÝCH 
PŘEDMĚTŮ AMERICKÉHO MILIARDÁŘE 

DAVIDA ROCKEFELLERA

Pomáháme lidem plnit sny o bydlení

-15,2 %

TAKOVÉ VÝŠE 
DOSÁHLY V ROCE 2017

 INVEST ICE DO REKLAMY 
V CELÉ ČR

26,9 MLD. KČ 
OBJEM NOVÝCH HYPOTÉK
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Makroekonomický vývoj České republiky
v 1. pololetí 2018

1 Zdroj: Český statistický úřad, 18. 9. 2018. https://www.czso.cz/csu/czso/cri/tvorba-a-uziti-hdp-2-ctvrtleti-2018
2 Zdroj: Český statistický úřad, 18. 9. 2018. https://www.czso.cz/csu/czso/cri/tvorba-a-uziti-hdp-2-ctvrtleti-2018
3 Zdroj: Český statistický úřad, 3. 4. 2018. https://www.czso.cz/csu/czso/cri/ctvrtletni-sektorove-ucty-4-ctvrtleti-2017
4 Zdroj: Česká národní banka, 18. 7. 2018. https://www.cnb.cz/cs/menova_politika/cilovani.html#inflacni_cile
5 Zdroj: Český statistický úřad, 9. 3. 2018. https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-unor-2018
6 Zdroj: Český statistický úřad, 9. 3. 2018. https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-cerven-2018
7 Zdroj: Český statistický úřad, 20. 8. 2018. https://www.czso.cz/csu/czso/aktualniinformace
8 Zdroj: Eurostat, 20. 8. 2018. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
9 Zdroj: Český statistický úřad, 18. 7. 2018. https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2018
10 Zdroj: Česká národní banka, 18. 7. 2018. https://www.cnb.cz/cs/menova_politika/mp_nastroje/tabulka2018.html
11 Zdroj: Česká národní banka, 18. 7. 2018. https://www.cnb.cz/miranda2/m2/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/vybrane.html?mena= 
 sEUR & od=01. 01. 2018 & do=31. 12. 2018

V prvním pololetí roku 2018 pokračoval příznivý vývoj české ekono-

miky, když k jejímu růstu přispívalo jak pokračující oživení v eurozóně, 

tak i silná domácí poptávka. Trh práce oproti vývoji v roce 2017 dále 

zesílil, když poklesla míra nezaměstnanosti a zrychlil mzdový růst. 

Inflace se pohybovala v blízkosti inflačního cíle, k čemuž přispělo ze 

střednědobého pohledu postupné zvyšování sazeb České národní 

banky (dále jen ČNB) a posilující kurz koruny. Ekonomická rizika 

zůstala během prvního pololetí roku 2018 velmi nízká.

V prvním a druhém čtvrtletí letošního roku dosáhl meziroční růst 

hrubého domácího produktu (dále jen HDP) v české ekonomice 4,1 %1 

a 2,4 %2, zatímco v minulém roce rostlo HDP v průměru o 4,5 %3. Růst 

HDP tak zpomalil směrem k dlouhodoběji udržitelným hodnotám. 

K růstu HDP přispívala především silná domácí poptávka, když za 

vysokou spotřebou domácností stál silný trh práce, a za výrazným 

růstem investic jednak oživení v eurozóně a také aktuální nedostatek 

volných pracovníků, který nutí firmy více investovat do automatizace 

a robotizace výroby. Za zpomalením růstu v porovnání s loňským 

rokem stály především utaženější měnové podmínky (vyšší sazby 

a silnější kurz koruny). I přesto ale zůstává ekonomický růst stále 

vysoký a pokračuje tak ekonomická konvergence směrem k vyspě-

lým zemím západní Evropy.

Během první poloviny letošního roku se inflace pohybovala v blízkosti 

2% inflačního cíle ČNB4. Na začátku roku 2018 došlo ke zpomalení 

cenového růstu, když se meziroční inflace překvapivě snížila mírně 

pod 2 %5. Tento vývoj byl ale jen dočasný a během druhého čtvrtletí 

se naopak zvýšila mírně nad něj, když v červnu již meziroční inflace 

dosáhla 2,6 %6. Proinflačně působí především silná domácí poptáv-

ka, vysoký růst mzdových nákladů firem, ceny ropy a potravin. 

Ve směru nižšího cenového růstu naopak působí vysoké investice 

firem do robotizace a automatizace, které zvyšují produktivitu práce. 

Protiinflačně působí také postupné zvyšování sazeb ČNB a ze střed-

nědobého pohledu také posilující koruna. Ta ale během druhého 

čtvrtletí především z důvodu vyšších globálních rizik oslabila a její 

působení tak bylo proinflační.

Vývoj na trhu práce navázal na loňský rok dalším posílením. Pří-

znivý ekonomický vývoj se přenesl do vysoké poptávky firem po 

zaměstnancích, díky níž se míra nezaměstnanosti dostala v červnu 

na 2,4 %7. Jedná se o nejnižší míru nezaměstnanosti v rámci zemí 

EU8. Vzhledem k již velmi omezeným možnostem pro její další pokles 

došlo k výraznému zrychlení mzdového růstu, který v prvním čtvrletí 

roku 2018 dosáhl v reálném vyjádření 6,6 %9.

Během prvního pololetí 2018 zvýšila ČNB dvakrát úrokové sazby 

a hlavní dvoutýdenní repo sazba tak byla na konci června 1,0 %10. 

To přispělo k utažení měnových podmínek a tím ke snížení proin-

flačího působení silné ekonomiky a trhu práce. Ačkoliv kurz koruny 

střednědobě posiluje, když je ovlivněn příznivým vývojem české 

ekonomiky, během první poloviny roku se toto posilování zastavilo 

a koruna dokonce oslabila až do blízkosti 26 Kč/euro11. Důvodem byly 

především externí vlivy, mezi nimiž byly nejvýznamnější rychlejší 

růst sazeb v USA, riziko vzniku obchodních válek a riziko plynoucí 

z možného zhoršení ekonomického vývoje v Itálii. I kvůli tomuto 

vývoji přistoupila ČNB v červnu k dalšímu zvýšení úrokových sazeb.

Výnosy z českých státních dluhopisů se během prvního pololetí 

zvýšily. To bylo podpořeno vyšší inflací v české ekonomice a v eu-

rozóně a zvýšením sazeb ČNB.
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Konsolidované hospodářské výsledky 
České spořitelny
za 1. pololetí 2018

Výkaz zisku a ztráty

Česká spořitelna vykázala za první pololetí 2018 podle mezinárod-

ních standardů pro účetní výkaznictví neauditovaný konsolidovaný 

čistý zisk po menšinových podílech ve výši 7,9 mld. Kč. V porovnání 

s loňským prvním pololetím to znamená nárůst o 2,6 %. Příznivý 

vliv na velikost dosaženého čistého zisku mají zejména rostoucí 

úvěrové obchody, postupně se zvyšující úrokové výnosy a rozpou-

štění opravných položek díky vysoké kvalitě úvěrového portfolia.

Česká ekonomika prochází dlouhodobě příznivým obdobím a mak-

roekonomická data naznačují, že by tento pozitivní vývoj měl trvat 

i po zbytek roku. Ekonomické oživení eurozóny a rostoucí dispo-

nibilní příjem českých domácností podpořený historicky nízkou 

nezaměstnaností se promítá do agregátní poptávky po zboží 

a službách, a tím pádem i po úvěrech.

Ukazatel návratnosti vlastního kapitálu (ROE) se vzhledem k ná-

růstu čistého zisku zvýšil na 12,9 % z 12,5 % v 1. pololetí 2017. Nárůst 

průměrného objemu aktiv přispěl k mírnému poklesu ukazatele 

výnosnosti aktiv (ROA) na 1,1 % z 1,2 %.

Na růst čistého zisku má svůj podíl zlepšení provozního zisku. 

V porovnání s prvním pololetím loňského roku se provozní zisk, 

počítaný jako rozdíl provozních výnosů a nákladů, zvýšil o 0,9 % 

na 9,5 mld. Kč. Na růstu provozního zisku se podílí především čistý 

úrokový výnos a stabilní vývoj ostatních správních nákladů. Ukazatel 

poměru provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se 

udržuje na úrovni 49,2 %, v 1. pololetí 2017 činil 49,0 %.

Na růstu čistého úrokového výnosu, který tvoří více než 70 % pro-

vozních výnosů, se podílí zejména rostoucí úvěrové obchody a čtyři 

nedávná zvýšení úrokových sazeb Českou národní bankou. Čistý 

úrokový výnos za 1. pololetí 2018 představuje 13,1 mld. Kč, což je 

o 6,5 % více než v 1. pololetí 2017. Přestože úrokový výnos roste, 

velký objem nízkoúročených repo operací s ČNB nadále snižuje 

čistou úrokovou marži vztaženou k úročeným aktivům z 2,73 % na 

2,15 %. Bez vlivu mimořádného nárůstu průměrného objemu těchto 

aktiv by čistá úroková marže dosáhla 2,69 %.

Čisté výnosy z poplatků a provizí zaznamenaly v porovnání s loň-

ským prvním pololetím snížení o 4,2 % na 4,3 mld. Kč v souvislosti 

s klesajícími příjmy z platebních transakcí. Na druhou stranu se 

zvýšil příjem poplatků z investičních služeb, zejména z podílových 

fondů a správy finančního majetku. Česká spořitelna je v prodeji 

podílových fondů jedničkou na českém trhu a svoji pozici stále 

posiluje. Rovněž se zvýšily příjmy z prodeje pojišťovacích produktů.

Čistý zisk z obchodních operací se v meziročním porovnání snížil 

o 26,7 % na 1,0 mld. Kč. Na tento výsledek má vliv pokles zisků 

z cizoměnových operací a z obchodování s cennými papíry. Navíc 

loňský výborný výsledek byl ovlivněn mimořádnou poptávkou 

po zajišťovacích obchodech v 1. čtvrtletí 2017 v souvislosti s ukon-

čováním devizových intervencí ČNB.

Celkový objem provozních nákladů se oproti pololetí 2017 zvýšil 

o 1,5 % na 9,2 mld. Kč, což je bezpečně pod úrovní inflace. Personální 

náklady, které představují více než polovinu provozních nákladů, 

vzrostly o 3,9 % na 4,7 mld. Kč. Na nárůstu se podílí především 

navýšení mezd.

Ostatní správní náklady se podařilo mírně snížit o 0,5 % na 

3,5 mld. Kč, přestože se zvýšil objem příspěvku do Fondu pojištění 

vkladů (o 13,0 %) vzhledem k nárůstu pojištěných vkladů. Snížily 

se náklady na poradenství a na kancelářské prostory díky nepra-

videlným platbám. Odpisy hmotného a nehmotného majetku 

zaznamenaly pokles o 2,2 % na 1,0 mld. Kč.

Zisk z odúčtování finančních nástrojů nevykázaných v reálné hod-

notě do zisku nebo ztráty výrazně poklesl, protože v 1. pololetí 2017 

realizovala Česká spořitelna zisk z jednorázového prodeje vybraných 

cenných papírů.

Zisk nebo ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů (tj. saldo 

tvorby opravných položek na úvěrová rizika) dosáhla kladného salda 

0,9 mld. Kč. To znamená, že Česká spořitelna v průběhu 1. pololetí 

rozpouštěla opravné položky. Další zlepšení kvality úvěrového 

portfolia bylo způsobeno vymožením pohledávek od několika vel-

kých korporátních klientů a zlepšováním kvality úvěrů domácností.

Na ostatním provozním výsledku v objemu −0,6 mld. Kč se zejména 

podílí povinný příspěvek do Fondu pro řešení krize (488 mil. Kč), 

ostatní výnosy a náklady nesouvisející s běžnou činností skupiny, 

tvorba rezerv a výsledky prodeje hmotného a nehmotného majetku. 

Celkové náklady na příspěvky do Garančního systému finančního 

trhu (Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krize) činí 734 mil. Kč.
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Výkaz o finanční pozici

(údaje za srovnatelné období jsou k 1. 1. 2018, tj. po zahrnutí meto-

dické změny přechodu z IAS39 na IFRS9)

Konsolidovaná výše bilanční sumy dosáhla k 30. 6. 2018 opět 

rekordní úrovně, a to 1 431,8 mld. Kč, což v porovnání se srovna-

telným obdobím představuje nárůst o 7,8 %. Od počátku roku došlo 

ke změně struktury aktiv, zvýšil se objem poskytnutých úvěrů 

klientům a bankám vč. ČNB, naopak objem vkladů uložených u ČNB 

se výrazně snížil. Na pasivní straně bilance se zvýšily mezibankovní 

vklady a vklady klientů.

Rostoucí česká ekonomika a aktivní přístup České spořitelny 

přispěly k nárůstu celkového čistého portfolia klientských úvěrů 

v naběhlé hodnotě za posledních šest měsíců o výrazných 10,0 % 

na 696,1 mld. Kč. V absolutních číslech to představuje 63,5 mld. Kč. 

Bez vlivu reverzních repo operací, které banka nepovažuje za svou 

hlavní obchodní činnost, vzrostly čisté klientské úvěry o 6,2 %. 

Hrubý objem úvěrů očištěný o reverzní repo operace vzrostl od 

začátku roku o 5,6 % na 683,7 mld. Kč. Na nárůstu úvěrových 

obchodů se podílely všechny segmenty klientů od domácností přes 

malé a střední podniky až k velkým korporátním klientům.

Největší zásluhu na růstu úvěrů domácnostem mají hypoteční 

a spotřebitelské úvěry. Nárůst hrubého objemu portfolia hypo-

tečních úvěrů fyzickým osobám od počátku roku dosáhl 5,3 %. 

V absolutním objemu to představuje 12,4 mld. Kč. Celková výše 

hypotečních úvěrů k 30. červnu 2018 tak činí 245,8 mld. Kč. Růst 

hypotečních úvěrů souvisí s atraktivní nabídkou České spořitelny, 

zejména na dlouhodobých fixacích. Důležitý ukazatel poměru 

průměrné hodnoty úvěru k hodnotě nemovitosti (loan to value 

ratio) je za celé portfolio na komfortní úrovni 58,8 %, na nových 

úvěrech pak 68,6 %.

Zájem klientů o renovace či rekonstrukce svých nemovitostí se pro-

mítá do nárůstu úvěrových obchodů Stavební spořitelny ČS. Hrubé 

portfolio jejich úvěrů domácnostem dosáhlo výše 39,5 mld. Kč, což 

představuje nárůst za 6 měsíců o 5,1 %. Další růst zaznamenaly 

také spotřebitelské úvěry, které se v souvislosti s rostoucí spo-

třebou domácností v porovnání s počátkem roku zvýšily o 3,9 % 

na 68,9 mld. Kč.

Hrubé úvěry korporátním klientům a segmentu Group Markets 

(tzv. wholesale) bez reverzních repo operací vrostly o 6,0 % 

a dosáhly objemu 250,8 mld. Kč díky silnému růstu úvěrů velkým 

korporacím (o 8,4 % od začátku roku) i malým a středním podnikům 

(o 5,8 %). Reportovaný nárůst dosáhl 16,1 % na 278,9 mld. Kč. Tento 

výsledek byl silně ovlivněn volatilními reverzními repo operacemi 

s klienty.

O dobré kvalitě úvěrového portfolia České spořitelny svědčí poměr 

klientských pohledávek, u nichž došlo k selhání dlužníka, k cel-

kovému objemu klientských pohledávek. Tento ukazatel se od 

počátku roku stabilně drží na výborné hodnotě 2,1 %.

Výrazný nárůst reverzních repo operací s ČNB se projevil na dvojná-

sobném nárůstu mezibankovních úvěrů na hodnotu 320,7 mld. Kč. 

Z toho představují repo úvěry ČNB plných 290,4 mld. Kč, na počátku 

roku 2018 činily 135,5 mld. Kč.

Objem dluhových cenných papírů v portfoliu finančních aktiv v na-

běhlé hodnotě se v porovnání s počátkem roku zvýšil o 11,2 % na 

186,0 mld. Kč. Velkou většinou se jedná o dluhopisy emitované 

Ministerstvem financí ČR (158,1 mld. Kč).

V položce Pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank se od-

razil přesun vkladů u ČNB do výnosnějších reverzních repo operací 

účtovaných v položce úvěry bankám. Vklady u ČNB se za posledních 

6 měsíců snížily o 55,5 % na 112,5 mld. Kč.

Hodnota hmotného a nehmotného majetku poklesla o 3,9 % na 

14,2 mld. Kč, snížil se zejména hmotný majetek. Objem hmotného 

majetku představuje 9,3 mld. Kč, z toho 83 % představují pozemky 

a budovy. Nehmotný majetek činí 4,9 mld. Kč.

Závazky ke klientům vč. vkladů v reálné hodnotě v porovnání se 

začátkem roku vzrostly o 4,1 % a dosáhly výše 919,7 mld. Kč, po 

očištění o repo operace se zvýšily o 4,5 %. Samotné vklady domác-

ností se za 6 měsíců letošního roku zvýšily o 5,8 % na 650,4 mld. Kč, 

a to zejména vklady na osobních účtech a spořících produktech. 

Vklady firemní klientely se snížily bez vlivu repo operací o 9,8 % na 

163,4 mld. Kč, reportovaný pokles (včetně repo operací) činil 9,4 % 

na 188,3 mld. Kč. Vklady klientů veřejného sektoru zaznamenaly 

výrazný nárůst o 33,9 % na 81,1 mld. Kč, zejména na běžných účtech.

Závazky k bankám se oproti konci roku 2017 zvýšily o 24,6 % na 

367,8 mld. Kč. Na tomto vývoji se nejvíce podílelo zvýšení přijatých 

úvěrů v rámci repo operací.

Vlastní kapitál náležející akcionářům banky dosáhl úrovně 

114,4 mld. Kč, což představuje snížení o 4,3 % v důsledku vyplace-

ných dividend v červnu 2018. Kapitálová přiměřenost Tier I a II za 

regulatorní konsolidovaný (CRR) celek České spořitelny dosáhla 

k 30. červnu 2018 úrovně 17,3 %, a dosahuje tak vysoké úrovně. 

K 31. 12. 2017 činila kapitálová přiměřenost Tier I a II 18,7 %.
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Významné události a obchodní aktivity
v 1. pololetí 2018

Retailové bankovnictví

První pololetí 2018 je možné vzhledem k četným inovacím a digi-

talizaci produktové nabídky a služeb označit jako milník v digitální 

historii České spořitelny.

George
Česká spořitelna představila v polovině května po úspěšné testovací 

fázi George – nejmodernější personalizované internetové bankovnictví, 

které umožňuje komplexní správu rodinných financí v reálném čase.

George, který byl vyvinut mezinárodním vývojářským týmem 

v rámci skupiny Erste Group Bank, se inspiroval intuitivním designem 

a ovládáním, typickým pro sociální sítě a mobilní aplikace. Je po-

staven na platformě otevřeného bankovnictví a umožňuje přidávání 

aplikací třetích stran a nových funkcionalit. Otevřením George pro 

všechny klienty Spořitelny skončilo dvanáctiměsíční testovací období, 

během něhož si George vyzkoušelo více než půl milionu klientů. Na 

začátku roku 2019 by měl mít George zhruba 1,5 milionů uživatelů.

George je první bankovní aplikací na trhu, která dokáže v reálném 

čase automaticky analyzovat finanční chování svých uživatelů 

a nabízet jim personalizovaná doporučení formou SMS zpráv nebo 

notifikací v aplikaci, které jim pomohou s hospodařením. George 

dnes umí v reálném čase učinit zhruba čtyřicet rad a doporučení, 

které jsou personalizované podle finančního chování konkrétního 

klienta. Počet rad a doporučení se v budoucnu znásobí.

V rámci obchodu George Store mohou klienti využívat aplikaci na 

dobíjení mobilních telefonů, personalizovat si vzhled George, případně 

si zcela on-line zřídit úvěrové produkty Peníze na klik, Hypotéka online 

a Kontokorent. George zároveň přináší nové způsoby zabezpečení 

platebních transakcí. Již na podzim 2018 budou moci klienti České 

spořitelny s mobilní aplikací George platit u obchodníků místo karty 

přímo mobilem a budou si moci také připojit své účty v osmi jiných 

bankách. George přinese klientům také novou dvoufaktorovou metodu 

zabezpečení platebních transakcí skrze aplikaci George klíč. Ta se stane 

novým bezpečnostním prvkem, který bude klienta ověřovat osobním 

autentizačním PINem nebo biometricky při každém vstupu do George.

Moje zdravé finance
Strategickou službu Moje zdravé finance (MZF) využívá již téměř 

milion klientů České spořitelny a i díky ní počet klientů Spořitelny 

kontinuálně roste, přičemž se daří navyšovat počty primárních 

a digitálních klientů. Služba je založená na poradenství a vede kli-

enty k úsporám a efektivnějšímu řízení jejich rodinných rozpočtů. 

Odpovědné finanční chování uživatelů služby MZF začala ČS v dubnu 

odměňovat. Klientům, kteří využívají alespoň čtyři další produkty dle 

pravidel MZF, připíše Spořitelna ročně bonus až 600 Kč.

API
Jako první banka na českém trhu zpřístupnila Česká spořitelna třetím 

stranám tzv. sandbox pro testování ČS API (Application Programming 

Interface, rozhraní pro programování aplikací) na vývojářském por-

tálu Erste Developer Portal. V současnosti je na portálu k dispozici 

osm typů Open API, včetně PSD2 API. Vybraní firemní klienti mají 

k dispozici k testování platformu Business 360, kde mimo účtů ČS 

mohou připojit i účty dalších bank.

Digitalizované pobočky
Digitální obsluha je již samozřejmostí i ve všech pobočkách České 

spořitelny. Ty byly od počátku roku vybaveny tablety. Poradci přes 

ně seznamují klienty nejen s Georgem, ale i s jejich celkovou aktu-

ální finanční situací. Ve vybraných pobočkách již klienti podepisují 

základní dokumenty přes tablety.

Česká spořitelna tak pokračuje v dalším rozvoji obslužného mode-

lu, který posiluje roli poradenství poskytovaného na pobočkách. 

V 1. čtvrtletí 2018 byla otevřena třetí vlajková pobočka v Olomouci. 

Zařadila se mezi padesátku poboček v novém konceptu, které banka 

otevřela během roku 2017. V roku 2018 Spořitelna plánuje otevřít 

40 poboček v novém konceptu.

Hypotéky
Česká spořitelna byla v obou kvartálech roku 2018 lídrem domá-

cího hypotečního trhu, a to s 27% podílem. Prodej nových hypoték 

podpořila i nabídka odhadu nemovitosti zdarma.

Ve dvou hypotečních centrech v Praze otestovala Spořitelna mož-

nost online sledování hypoték. Díky novince „Sledování hypotéky“ 

získá klient online přehled o stavu hypotéky od okamžiku prvního 

posouzení až do podpisu smlouvy.

Pojištění
V rámci služby MZF začala Česká spořitelna nabízet i produkty ne-

životního pojištění — pojištění nemovitostí, domácností i aut. Přes 

externí call centra uzavírá banka měsíčně více než 10 000 smluv 

neživotního doplňkového pojištění k účtu. Klienti si nejčastěji ob-

jednávají pojištění osobních věcí a karty, pojištění právní ochrany 

nebo cestovní pojištění k účtu.

Česká spořitelna – korporátní bankovnictví

České spořitelně se dařilo využívat dobré situace v domácí ekono-

mice a přetavovat řadu příležitostí v úspěšné obchody. Objem úvěrů 

poskytnutých divizí korporátního bankovnictví (včetně dceřiných 

společností) tak dosáhl k 30. červnu 2018 hodnoty 278,9 mld. Kč, 

což představuje meziroční nárůst o 22,8 %.
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Klíčovou úlohu ve všech činnostech hraje zákaznická zkušenost. 

Po zkoušce unikátní aktivity – rotace bankéřů přímo v provozech 

firemních klientů – v roce 2017, banka přistoupila v roce 2018 k ploš-

nému rozšíření. Tato aktivita by se měla brzy dostat i do povědomí 

podnikatelské komunity a pozitivně ovlivnit vnímání značky Česká 

spořitelna – Korporátní bankovnictví.

V únoru začalo všech 14 regionálních korporátních center využívat 

druhou generaci digitální kreditní aplikace a tzv. Standardní úvěro-

vý proces. Ten přináší např. další usnadnění práce pro obchodníky 

díky automatickému natahování podmínek financování při tvorbě 

úvěrového návrhu.

Ve spolupráci se společností EDITEL, předním mezinárodním posky-

tovatelem služeb v oblasti elektronické výměny dokumentů, spustila 

Česká spořitelna novou službu ediFACTORING. Jejím prostřednictvím 

jako první banka v České republice automatizuje trh s krátkodobými 

podnikovými pohledávkami, na kterém se ročně protočí přibližně 

130 mld. Kč. Nová služba je určena především firmám, které jsou 

součástí větších dodavatelsko-odběratelských řetězců. Zrychluje 

a zároveň zjednodušuje práci s dokumenty, což bude znamenat 

rychlejší přísun finančních prostředků pro klienta a také mnohem 

menší podíl lidské práce i chybovosti na obou stranách. Současně se 

spuštěním služby ediFACTORING implementovala Česká spořitelna 

i nový produkt – reverzní factoring (confirming). Umožňuje až 100 % 

bezregresní financování faktur se splatností do 240 dní.

Dominantní pozici si Česká spořitelna udržuje ve veřejném sektoru. 

Dále ji posílila i memorandem o spolupráci na konceptu chytrých měst 

a regionů, které uzavřela v dubnu se společností Gordic. Díky této 

spolupráci má přes polovinu českých měst a obcí možnost nabídnout 

svým občanům platit poplatky za městský odpad, parkování, aj. 

prostřednictvím e-faktur umožňujících propojení internetového 

bankovnictví s informačním systémem GINIS, které společnost Gordic 

dodává více než polovině českých měst a obcí.

Sociální bankovnictví
Česká spořitelna jako první banka v Česku zpřístupnila peníze z EU 

sociálním podnikům v Česku. Spořitelna podepsala smlouvu s Ev-

ropským investičním fondem, v jehož rámci poskytuje EIF záruku 

na financování v celkové výši 12 mil EUR. V následujících pěti letech 

budou moci využívat toto financování sociální podniky, čím ČS po-

tvrdila vedoucí pozici ve financování sociálních podniků.

ČS poskytuje sociálním podnikům převážně provozní a investiční 

úvěry. Kromě financování jim nabízí i strategické poradenství 

a mentoring. Sociální bankovnictví České spořitelny tak úspěšně 

rozšiřuje podporu organizacím se sociálním přesahem. Finan-

cování poskytnuté prostřednictvím sociálního bankovnictví od 

jeho vzniku v roce 2015 se blíží miliardě korun a podpořených 

bylo 350 projektů.

Podílové fondy
V prvním pololetí se bance dařilo zvyšovat náskok na pozici jedničky 

ve zprostředkování podílových fondů (k 30. 6. ČS vede o 21,8 mld. Kč 

před druhou ČSOB) a má s objemem spravovaného majetku ve výši 

132,0 mld. Kč tržní podíl 27,1 % (podle údajů AKAT k 30. červnu 2018).

Akciový podílový fond Stock Small Caps je mezi klienty stále po-

pulárnější. Za první rok jeho existence do něj klienti investovali už 

3,3 mld. Kč a velmi rychle se tak stal třetím největším akciovým 

fondem v České republice. Hodnota jeho podílového listu během 

prvního roku vzrostla o 27,21 % (údaje k 29. červnu 2018).

REICO investiční společnost
ČS nemovitostní fond, který obhospodařuje REICO investiční spo-

lečnost České spořitelny, pokračoval v optimalizaci svého portfolia. 

Počátkem roku prodal administrativní budovu Táborská 31 v Praze, 

jednu z nejdéle držených nemovitostí ve svém portfoliu. Během 

jara nakoupil dvě nové prémiové nemovitosti – industriální park 

v okolí města Dubnica nad Váhom na Slovensku, a kancelářský 

komplex Metronom Business Center v Praze. Ve vlastnictví fondu je 

14 nemovitostí v České republice, na Slovensku a v Polsku v celkové 

hodnotě téměř 23 mld. Kč.

Akvizice logistického parku v Dubnici nad Váhom v hodnotě 

990 mil. Kč se stala jednou z největších akvizic v sektoru průmys-

lových nemovitostí na Slovensku i v České republice za posledních 

12 měsíců. ČS nemovitostní fond díky ní výrazně rozšířil celkovou 

sektorovou a regionální diversifikaci svého portfolia.

Koupě kancelářského komplexu Metronom Business Center v hodnotě 

2,3 mld. Kč je zatím největší kancelářskou transakcí v České republice 

v roce 2018. Po koupi Metronom Business Center se nachází přibližně 

53 % nemovitostních aktiv fondu v České republice, což je v souladu 

s jeho dlouhodobou investiční strategií.

Valná hromada
Akcionáři České spořitelny na řádné valné hromadě, která se konala 

30. dubna, schválili rozdělení zisku za rok 2017 a výplatu hrubé divi-

dendy ve výši 77 Kč na jednu akcii. Celkově tak bylo na dividendách 

vyplaceno 11,7 mld. Kč. Za rok 2017 vykázala Česká spořitelna čistý 

zisk po zdanění ve výši 15,0 mld. Kč. Zbytek zisku, který nebyl vypla-

cen na dividendách, Česká spořitelna použije pro tvorbu kapitálového 

fondu pro výplatu výnosu z hybridního kapitálu tier 1 (604,4 mil. Kč) 

a navýšení vlastního kapitálu (formou nerozděleného zisku).

Získaná ocenění

Česká spořitelna slavila sedminásobný úspěch v soutěži Zlatá koru-

na, která hodnotí finanční produkty na českém trhu. Banka získala 

počtvrté za sebou ocenění za společenskou odpovědnost, v roce 

2018 za program finanční gramotnosti, v němž dominuje projekt 

Abeceda peněz. Zlato si odnesla také v kategoriích hypotečních 

úvěrů a karet – za prestižní debetní kartu VISA INFINITE k účtu 

Premier. Spořitelní firemní úvěr Start up ČS Nová krev se vyšvihl 

na stříbrnou pozici. Slavily také sesterské a dceřiné společnosti 

České spořitelny. Otevřený podílový fond Top Stocks společnosti 

Erste Asset Management obdržel první místo v kategorii podílové 
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fondy. Stavební spořitelna České spořitelny získala zlatou medaili 

za Online stavební spoření a bronzovou korunu za Úvěr od Buřinky 

určený na rekonstrukce.

Služba Erste Private Banking byla prestižním časopisem World 

Finance i v roce 2018 označena za nejlepší privátní bankovnictví 

v České republice.

Česká spořitelna získala ocenění Consensus Economics 2017 Forecast 

Accuracy Award pro nejlepší prognózy vývoje české ekonomiky. 

Consensus Economics, která toto ocenění uděluje, sleduje prognózy 

více než dvaceti domácích i zahraničních institucí, které se snaží 

odhadovat vývoj české ekonomiky. Hodnotí se přesnost ročních 

prognóz, což skutečně ukáže schopnost analytického týmu odhad-

nout střednědobý vývoj ekonomiky.

Věříme dobrým věcem

Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací u nás, klade 

důraz na systémové změny ve vzdělávání a sociálním podniká-

ní, ročně do rozvoje naší občanské společnosti investuje zhruba 

60 mil. korun. Od ledna 2018 vystupuje pod jednou značkou (dříve 

jako Nadace České spořitelny a Nadace Depositum Bonum). V lednu 

2018 také vznikly dva spin-off programy nadace – Učitel naživo, z. ú., 

a Elixír do škol, z. ú. V lednu 2018 Nadace také vyhlásila laureáty 

4. ročníku Ceny Floccus, kterou uděluje jednotlivcům i organizacím 

z neziskového sektoru.

Česká spořitelna si uvědomuje, jak důležitá je znalost finančního světa 

už od útlého věku, proto se na zvýšení finanční gramotnosti zaměřuje 

a začíná u nejmenších. Žáci základních škol napříč republikou se díky 

projektu Abeceda peněz seznamují se světem byznysu a tím, jak fun-

gují finance. Několikatýdenní aktivity žáků ve spolupráci s pracovníky 

banky vrcholí prodejními jarmarky v pobočkách ČS. Během prvního 

pololetí 2018 jich uspořádali 89 a společně si vydělali 1 178 830 Kč. 

Program finanční gramotnosti získal v lednu 2018 akreditaci MŠMT 

ČR a v květnu 2018 Cenu Zlaté koruny za společenskou odpovědnost. 

Garantem programu se stal známý youtuber Kovy (Karel Kovář) – 

prvním projektem, na kterém se aktivně podílel, byla expozice Jak se 

točí peníze, kterou si v plzeňském prostoru DEPO2015 od října 2017 

do dubna 2018 užilo více než 12 tisíc návštěvníků.

Portfolio partnerských vysokých škol banka začátkem roku 2018 

navýšila i o VŠ Škoda Auto. Je to již osmá vysoká škola, kterou pod-

poruje. Studentům se snaží dodávat především praxi do výuky, její 

zaměstnanci během první poloviny roku vedli více než 50 přednášek 

a workshopů v různých předmětech a oborech. Studenti pro banku 

zpracovávají i semestrální projekty. Ten nejvíce obsáhlý zpracovali 

studenti ČZU, kteří Spořitelně zmapovali její CSR, porovnali ho s kon-

kurencí a poté navrhli CSR strategii pro univerzity.
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Očekávaný vývoj České spořitelny
ve 2. pololetí 2018

Česká spořitelna chce i v druhé polovině roku 2018 pokračovat 

v naplňování svého dlouhodobého poslání, kterým je vedení klientů 

k prosperitě. Naplňováním toho cíle bude ČS přispívat k rozvoji celé 

české společnosti. Jako základní stavební kámen k dosažení tohoto 

strategického cíle bude Česká spořitelna nadále rozvíjet a nabízet 

poradenský koncept Moje zdravé finance (MZF), s níž široká masa 

klientů získává přístup k poradenským službám, ale i lepší a jedno-

duše přístupný přehled o svých výdajích a jejich potencionálních 

optimalizacích. Právě v druhé polovině roku 2018 se očekává, že počet 

klientů využívajících službu MZF se přehoupne přes 1 milion, přičemž 

nově je MZF pro klienty dostupné na pobočkách i na tabletech.

Ke službě MZF přidává Česká spořitelna i bankovnictví budoucnosti 

George s jeho mobilní verzí. I tady má Spořitelna milionový cíl, 

kdy by mělo v průběhu druhého pololetí dojít k překročení hranice 

milionu aktivních uživatelů a zvládnutí podstatné části logisticky 

náročného procesu migrace klientů ze stávajícího oblíbeného, ale 

obtížně adaptovatelného Servisu 24.

Díky očekávanému budoucímu pozitivnímu makroekonomickému 

vývoji v ČR očekává Česká spořitelna stabilní vývoj obchodních 

a finančních výsledků banky, které budou stejnou měrou podpořené 

rostoucí fanouškovskou základnou ČS.

V rámci bilance aktiv a pasiv ve druhé polovině letošního roku banka 

předpokládá pozvolný růst objemu úvěrů poskytovaných klientům. 

V souvislosti s dopady plynoucími z omezujících opatření ČNB pro 

poskytování hypoték nelze vyloučit určité zpomalení tempa růstu 

objemů hypoték vůči předchozím obdobím. Pokračovat bude také 

růst u primárních vkladů. V návaznosti na tyto předpoklady banka 

očekává pouze mírné odchylky u stávajícího poměru mezi úvěry 

a vklady.

V rámci výkazu zisku a ztráty je ve druhém pololetí letošního roku 

očekáván v zásadě obdobný vývoj jako v pololetí prvním. Objem 

čistého úrokového výnosu bude ovlivněn očekávaným růstem 

úrokových sazeb a změnami ve struktuře aktiv i pasiv. Do čistého 

výnosu z poplatků a provizí se bude i nadále pozitivně promítat 

zvyšující se aktivita klientů v oblasti investování do podílových fondů 

a cenných papírů, současně se zde negativně projeví pokračující tlak 

konkurence nových bank na českém trhu. Dosažení plánovaného 

zisku bude podpořeno vývojem opravných položek na úvěrová 

rizika. Významnou úlohu sehrají i přínosy z realizace vybraných 

skupinových i lokálních projektů a snaha o provozní efektivitu.

Významné události a obchodní aktivity v 1. pololetí 2018 | Očekávaný vývoj České spořitelny ve 2. pololetí 2018 | Vybrané ekonomické ukazatele
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Očekávaný vývoj České spořitelny ve 2. pololetí 2018 | Vybrané ekonomické ukazatele | Finanční část

Vybrané ekonomické ukazatele

Základní poměrové ukazatele

V mil. Kč 30. června 2018 30. června 2017

ROE 12,9 % 12,5 %

ROA 1,1 % 1,2 %

Poměr provozních nákladů k provozním výnosům (Cost / Income) 49,2 % 49,0 %

Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům 2,15 % 2,73 %

Neúrokové výnosy / provozní výnosy 29,5 % 32,7 %

Čisté pohledávky za klienty / závazky ke klientům 75,9 % 72,5 %

Konsolidovaná kapitálová přiměřenost (BASEL III, Tier I a II) 17,3 % 19,2 %

Údaje z obchodní činnosti

V mil. Kč 30. června 2018 30. června 2017

Počet zaměstnanců Finanční skupiny ČS 10 086 10 197

Celkový počet klientů 4 644 939 4 684 033

Počet aktivních klientů přímého bankovnictví Servis 24 a Business 24 1 880 945 1 789 254

Počet karet 2 838 650 2 915 106

z toho kreditních 181 193 194 696

Počet bankomatů a platbomatů 1 709 1 652

Počet poboček České spořitelny 504 532

Čistý zisk vybraných dceřiných společností České spořitelny
podle mezinárodních standardů pro účetní výkaznictví

V mil. Kč 1. pololetí 2018 1. pololetí 2017

Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s. 114 104

Erste Leasing, a. s. 30 34

Factoring České spořitelny, a. s. 34 36

REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. 41 39

S Autoleasing, a. s. 53 54

Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. 420 384

 
Čestné prohlášení

Níže podepsaní tímto prohlašují, že podle jejich nejlepšího vědomí podává konsolidovaná pololetní zpráva věrný a poctivý obraz o finanční 

situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření České spořitelny a jejího konsolidačního celku za uplynulé pololetí a o vyhlídkách 

budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření České spořitelny a jejího konsolidačního celku.

Tomáš Salomon Wolfgang Schopf

Předseda představenstva Místopředseda představenstva
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Vybrané ekonomické ukazatele | Finanční část | Definice alternativních výkonnostních ukazatelů

Finanční část
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Mezitímní konsolidovaná účetní závěrka
za období končící 30. 6. 2018

sestavená v souladu s mezinárodním účetním standardem 

IAS 34: Mezitímní účetní výkaznictví (neauditovaná)

I. Zkrácený konsolidovaný výkaz o úplném výsledku 12

II. Zkrácený konsolidovaný výkaz o finanční situaci 13

III. Zkrácený konsolidovaný výkaz o změnách vlastního kapitálu  15

IV. Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích  16

V. Zkrácená příloha k mezitímmí konsolidované účetní závěrce České spořitelny, a. s., 
za období od 1. ledna do 30. června 2018  17
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I. Zkrácený konsolidovaný výkaz 
o úplném výsledku

Výkaz zisku a ztráty

V mil. Kč Bod 1–6  2018 1–6  2017

Čistý úrokový výnos 1 13 144 12 345

Úrokové výnosy 14 319 12 837

Ostatní obdobné výnosy 1 832 894

Úrokové náklady –1 502 –870

Ostatní obdobné náklady –1 505 –516

Čistý výnos z poplatků a provizí 2 4 287 4 473

Výnosy z poplatků a provizí 5 923 5 931

Náklady na poplatky a provize –1 636 –1 458

Výnosy z dividend 3 50 46

Čistý zisk z obchodních operací 4 1 041 1 420

Zisky nebo (–) ztráty z finančních nástrojů vykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty 5 – –18

Čistý výsledek z účastí zaúčtovaných ekvivalenční metodou 2 –12

Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí a ostatní operativní pronájem 6 111 159

Náklady na zaměstnance 7 –4 694 –4 517

Ostatní správní náklady 7 –3 457 –3 473

Odpisy majetku 7 –1 009 –1 031

Čistý zisk nebo (–) ztráta z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě do 
zisku nebo ztráty 8 – 269

Zisky nebo (–) ztráty z odúčtování finančních aktiv vykázaných v naběhlé hodnotě 9 6 –

Ostatní zisky nebo (–) ztráty z odúčtování finančních nástrojů nevykázaných v reálné 
hodnotě do zisku nebo ztráty 10 24 –

Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo 
ztráty 11 – 265

Zisk nebo (–) ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů 12 903 –

Ostatní provozní výsledek 13 –559 –368

Zisk z pokračujících činností před zdaněním 9 849 9 558

Daň z příjmů 14 –1 992 –1 891

Zisk z pokračujících činností po zdanění 7 857 7 667

Zisk běžného roku po zdanění 7 857 7 667

Zisk nebo (–) ztráta náležející nekontrolním podílům –13 –6

Zisk nebo (–) ztráta náležející vlastníkům mateřské společnosti 7 870 7 673
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Výkaz o úplném výsledku hospodaření

V mil. Kč 1–6  2018 1–6  2017

Zisk běžného roku po zdanění 7 857 7 667

 

Ostatní úplný výsledek

Položky, které nebudou v následujících obdobích převedeny do výkazu zisku a ztráty 190 –

Změny reálných hodnot kapitálových nástrojů oceňovaných do ostatního úplného výsledku 237 –

Změny reálných hodnot finančních závazků oceňovaných v reálné hodnotě do zisku nebo 
ztráty z titulu dopadu změn jejich úvěrového rizika 2 –

Odložená daň vztahující se k položkám, které nebudou v následujících obdobích 
převedeny do výkazu zisku a ztráty –49 –

Položky, které budou v následujících obdobích převedeny do výkazu zisku a ztráty –1 237 –1 528

Realizovatelná finanční aktiva – –1 176

Zisk nebo (–) ztráta za účetní období – –1 176

Dluhové nástroje v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku –654 –

Zisk nebo (–) ztráta za účetní období –562 –

Reklasifikační úpravy –24 –

Očekávané úvěrové ztráty –68 –

Oceňovací rozdíly ze zajištění peněžních toků –893 –690

Zisk nebo (–) ztráta za účetní období –893 –690

Kurzové rozdíly 12 –16

Zisk nebo (–) ztráta za účetní období 12 –16

Odložená daň související s položkami, které budou v následujících obdobích převedeny do 
výkazu zisku a ztráty 298 354

Zisk nebo (–) ztráta za účetní období 293 354

Reklasifikační úpravy 5 –

Ostatní úplný výsledek celkem za účetní období –1 047 –1 528

Úplný výsledek 6 810 6 139

Úplný výsledek náležející nekontrolním podílům –13 –6

Úplný výsledek náležející vlastníkům mateřské společnosti 6 823 6 145
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II. Zkrácený konsolidovaný výkaz o finanční 
situaci

V mil. Kč Bod Červen 2018 Prosinec 2017

Aktiva   

Pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank 15 139 810 280 221

Finanční aktiva k obchodování 16 11 943 11 433

Deriváty 11 438 11 301

Ostatní finanční aktiva k obchodování 17 505 132

z toho zastavené jako zajištění 139 1

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 18 – 407

Finanční aktiva neurčená k obchodování v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 19 1 135 –

Kapitálové nástroje 380 –

Dluhové cenné papíry 688 –

Úvěry a jiné pohledávky za bankami – –

Úvěry a jiné pohledávky za klienty 67 –

Realizovatelná finanční aktiva 20 – 55 283

z toho zastavené jako zajištění – 2 781

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku 21 52 409 –

Kapitálové nástroje 1 266 –

Dluhové cenné papíry 51 143 –

Finanční aktiva držená do splatnosti 22 – 163 679

z toho zastavené jako zajištění – 76 334

Úvěry a jiné pohledávky za bankami 23 – 157 525

Úvěry a jiné pohledávky za klienty 24 – 638 694

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 25 1 202 797 –

z toho zastavené jako zajištění 61 235 –

Dluhové cenné papíry 186 045 –

Úvěry a jiné pohledávky za bankami 320 701 –

Úvěry a jiné pohledávky za klienty 696 051 –

Pohledávky z finančního leasingu 26 2 066 –

Zajišťovací deriváty 27 184 613

Hmotný majetek 9 302 9 913

Investiční nemovitosti 2 372 2 372

Nehmotný majetek 4 885 4 854

Účasti v přidružených společnostech 765 762

Pohledávky ze splatné daně 344 341

Pohledávky z odložené daně 1 483 1 000

Aktiva držená k prodeji 280 19

Obchodní a jiné pohledávky 28 128 –

Ostatní aktiva 29 1 907 2 107

Aktiva celkem 1 431 810 1 329 223
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V mil. Kč Bod Červen 2018 Prosinec 2017

Závazky a vlastní kapitál

Finanční závazky k obchodování 11 772 11 414

Deriváty 16 11 772 11 414

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 1 452 1 240

Vklady klientů 30 1 452 1 240

Finanční závazky v naběhlé hodnotě 1 288 615 1 179 929

Vklady bank 31 367 762 295 232

Vklady klientů 31 918 266 881 997

Emitované dluhové cenné papíry 31 935 1 805

Ostatní finanční závazky 1 652 895

Zajišťovací deriváty 27 2 731 1 813

Rezervy 32 2 903 2 778

Závazky ze splatné daně 159 89

Závazky z odložené daně 219 220

Ostatní závazky 33 9 398 10 765

Vlastní kapitál celkem 114 561 120 975

Vlastní kapitál náležející nekontrolním podílům 152 165

Vlastní kapitál náležející vlastníkům mateřské společnosti 114 409 120 810

Upsaný základní kapitál 15 200 15 200

Zvýšení základního kapitálu 11 11

Ostatní kapitálové nástroje 8 107 8 107

Nerozdělený zisk a ostatní rezervy 91 091 97 492

Závazky a vlastní kapitál celkem  1 431 810 1 329 223

Tato mezitímní konsolidovaná účetní závěrka byla finanční skupinou České spořitelny, a. s. sestavena a představenstvem schválena dne 

3. září 2018.

Tomáš Salomon Wolfgang Schopf

Předseda představenstva Místopředseda představenstva
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III. Zkrácený konsolidovaný výkaz o změnách vlastního kapitálu

V mil. Kč

Upsaný 
základní 

kapitál
Ostatní vklady 

ke kapitálu
Nerozdělený 

zisk

Ostatní 
kapitálové 

nástroje

Oceňovací rozdíly 
ze zajištění 

peněžních toků

Oceňovací rozdíly 
z realizovatelných 

finančních aktiv

Oceňovací rozdíly 
ze změny reálné 

hodnoty

Oceňovací rozdíly 
ze změny vlastního 

kreditního rizika 
na závazcích

Kurzové 
rozdíly

Vlastní kapitál 
náležející

vlastníkům
mateřské společnosti

Vlastní kapitál 
náležející 

nekontrolním 
podílům

Vlastní
kapitál celkem

K 1. lednu 2017 15 200 11 95 555 8 107 268 2 594 –171 121 564 166 121 730

Dividendy – – –11 856 – – – – –11 856 –4 –11 860

Ostatní změny – – –13 – 1 – – –12 1 –11

Úplný výsledek hospodaření – – 7 673 – –559 –953 –16 6 145 –6 6 139

Zisk nebo (–) ztráta běžného roku 
po zdanění – – 7 673 – – – – 7 673 –6 7 667

Ostatní úplný výsledek hospodaření – – – – –559 –953 –16 –1 528 – –1 528

K 30. červnu 2017 15 200 11 91 359 8 107 –290 1 641 –187 115 841 157 115 998

K 1. lednu 2018 15 200 11 98 003 8 107 –1 933 1 622 – – –200 120 810 165 120 975

Změny z titulu zavedení IFRS 9 – – –981 – – –1 622 1 372 – 4 –1 227 – –1 227

Hodnoty upravené k 1/1/2018 tedy 
po zahrnutí změn z titulu zavedení 
IFRS 9 15 200 11 97 022 8 107 –1 933 – 1 372 – –196 119 583 165 119 748

Dividendy – – –12 000 – – – – – – –12 000 – –12 000

Ostatní změny – – 3 – – – – – – 3 – 3

Úplný výsledek hospodaření – – 7 870 – –723 – –338 2 12 6 823 –13 6 810

Zisk nebo (–) ztráta běžného roku 
po zdanění – – 7 870 – – – – – – 7 870 –13 7 857

Ostatní úplný výsledek 
hospodaření – – – – –723 – –338 2 12 –1 047 – –1 047

Změna v Oceňovacích rozdílech 
ze změny reálné hodnoty – – – – – –338 – – –338 – –338

Změna v Oceňovacích rozdílech 
ze zajištění peněžních toků – – – – –723 – – – – –723 – –723

Změna v Kurzových rozdílech – – – – – – – – 12 12 – 12

Změna reálné hodnoty připadající 
na změny vlastního kreditního 
rizika u finančních závazků 
zařazených do kategorie 
oceňované reálnou hodnotou 
do zisku nebo ztráty – – – – – – 2 – 2 – 2

K 30. červnu 2018 15 200 11 92 895 8 107 –2 656 – 1 034 2 –184 114 409 152 114 561
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IV. Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích
V mil. Kč Bod 1–6 2018 1–6 2017

Zisk z pokračujících činností před zdaněním 9 849 9 558
Úpravy o nepeněžní operace  

Odpisy majetku tvorba a zúčtování opravných položek k majetku přecenění majetku –1 272 1 030
Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek (včetně opravných položek a rezerv k pohledávkám –5 –86
Zisk nebo (–) ztráta z přecenění a prodeje majetku –435
Zisk nebo (–) ztráta z prodeje majetku – 31
Změna reálné hodnoty derivátů – –456
Časově rozlišené úroky amortizace diskontu a prémie – –1 775
Ostatní úpravy – 342

Změna provozních aktiv a závazků po úpravě o nepeněžní operace   
Vklady u ČNB – –7 258
Úvěry a jiné pohledávky za bankami – –3 389
Úvěry a jiné pohledávky za klienty – –28 836
Finanční aktiva k obchodování 3 –18 062
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty – 56
Finanční aktiva neurčená k obchodování v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

Dluhové cenné papíry –15 –
Úvěry a jiné pohledávky za bankami 2 221 –

Realizovatelná finanční aktiva: dluhopisy – 22 187
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku – dluhové cenné 
papíry 1 681 –
Finanční aktiva držená do splatnosti – 5 834
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě

Dluhové cenné papíry –18 090 –
Úvěry a jiné pohledávky za bankami –164 546 –
Úvěry a jiné pohledávky za klienty –60 124 –

Pohledávky z finančního leasingu –181 –
Zajišťovací deriváty 403 –
Ostatní provozní aktiva 2 172 1 498
Finanční závazky v naběhlé hodnotě

Vklady bank 70 281 55 841
Vklady klientů 35 193 48 049

Finanční závazky k obchodování 328 38 816
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 132 –
Zajišťovací deriváty 912 –
Placená daň z příjmů –1 975 –1 860
Ostatní provozní závazky –552 1 714

Peněžní tok z provozních činností –124 020 123 234
Realizovatelná finanční aktiva: kapitálové nástroje – 127
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku – kapitálové nástroje –177 –
Příjmy z prodeje   

Hmotného a nehmotného majetku a investic do nemovitostí 72 119
Pořízení  

Hmotného a nehmotného majetku a investic do nemovitostí –670 –525
Příjmy z prodeje dceřiných podniků – 39
Peněžní tok z investičních činností –775 –240

Dividendy vyplacené vlastníkům mateřské společnosti –12 000 –11 856
Dividendy vyplacené nekontrolním podílům – –4
Ostatní finanční činnost (především změny podřízených závazků) – –
Emitované dluhové cenné papíry – prodej –870 48
Emitované dluhové cenné papíry – zpětný odkup – –

Peněžní tok z finančních činností –12 870 –11 812
Pokladní hotovost a ostatní vysoce likvidní prostředky na počátku účetního období 280 221 149 884

Peněžní tok z provozních činností –124 020 123 234
Peněžní tok z investičních činností –775 –240
Peněžní tok z finančních činností –12 870 –11 812
Vliv přepočtu cizoměnových aktiv a závazků –2 746 –

Pokladní hotovost a ostatní vysoce likvidní prostředky na konci účetního období 15 139 810 261 066
Peněžní toky z daní, úroků a dividend   

Placená daň z příjmů (zahrnuta do peněžního toku z provozních činností) –1 975 –1 860
Úroky přijaté 15 363 13 296
Dividendy přijaté 50 47
Úroky placené –2 682 –2 126
Dividendy placené –12 000 –11 860
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V. Zkrácená příloha k mezitímmí konsolidované 
účetní závěrce České spořitelny, a. s.
za období od 1. ledna do 30. června 2018

Všeobecné informace

Česká spořitelna, a. s., („Česká spořitelna“ nebo „banka“), se sídlem 

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, je právním 

nástupcem České státní spořitelny. Jako akciová společnost byla 

v České republice zaregistrována dne 30. 12. 1991. Je univerzální 

bankou poskytující služby drobného, komerčního a investičního 

bankovnictví na území České republiky.

Majoritním akcionářem banky je Erste Group Bank AG („Erste Group 

Bank“ nebo „skupina“) se sídlem Am Belvedere 1, 1100, Vídeň. 

Informace o akciové struktuře konečné mateřské společnosti jsou 

zveřejněné ve finanční závěrce Erste Group Bank za rok 2017.

Spolu se svými dceřinými a přidruženými společnostmi tvoří Česká 

spořitelna konsolidační celek. Skupina musí dodržovat regulační po-

žadavky České národní banky („ČNB“), Zákon o bankách a směrnice 

a nařízení Evropské unie. Mezi tyto regulační požadavky patří limity 

a další omezení týkající se kapitálové přiměřenosti, kategorizace 

pohledávek a podrozvahových závazků, úvěrového rizika ve spoji-

tosti s klienty skupiny, likvidity, úrokového rizika, měnových pozic 

a provozního a ostatního rizika.

Kromě bankovních subjektů podléhají regulačním požadavkům další 

společnosti ve skupině, zejména v oblasti penzijního připojištění, 

kolektivního investování a zprostředkovatelských služeb.

Skupina klientům nabízí kompletní škálu bankovních a jiných finanč-

ních služeb, mimo jiné spořicí a běžné účty, asset management, 

spotřebitelské a hypotéční úvěry, služby investičního bankovnictví, 

obchodování s cennými papíry a deriváty, správu portfolia, projektové 

financování, financování zahraničního obchodu, corporate finance, 

služby pro kapitálové a peněžní trhy a obchodování s cizí měnou.

Východiska sestavení mezitímní 
konsolidované účetní závěrky

Zkrácená mezitímní konsolidovaná účetní závěrka („mezitímní 

účetní závěrka“) skupiny byla sestavena za období od 1. ledna do  

30. června 2018 v souladu s Mezinárodními standardy účetního 

výkaznictví („IFRS“) ve znění přijatém Evropskou unií („EU“) a je 

prezentována v souladu s požadavky mezinárodního účetního 

standardu IAS 34 „Mezitímní účetní výkaznictví“.

Sloupce ve srovnávacím období v mezitímní účetní závěrce 2018 

odráží strukturu použitou v účetní závěrce za rok 2017 a prezentují 

hodnoty dle původní klasifikace a požadavků IAS 39 (nahrazeném 

IFRS 9) a IFRS 7 (před změnami vyplývajícími z IFRS 9) – více detailů 

je udeveno níže v textu v sekci METODY ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ.

Sloupce v běžném období v mezitímní účetní závěrce 2018 respektují 

novou strukturu finančních výkazů v souladu se zavedením IFRS 

9 – více detailů je udeveno níže v textu v sekci METODY ÚČTOVÁNÍ 

A OCEŇOVÁNÍ a v sekci ZAVEDENÍ NOVÝCH STANDARDŮ (kde je rovněž 

komentován dopad ze zavedení IFRS 9).

Mezitímní účetní závěrka nebyla ověřena ani prověřena auditorem.

Principy konsolidace

Dceřiné společnosti jsou konsolidovány od data, kdy v nich banka 

získala kontrolu. Banka má nad subjektem, do něhož bylo investová-

no, kontrolu, jestliže nese rizika a vlastní práva spojená s variabilními 

výnosy z takového subjektu a je schopna výkonem své moci výši 

těchto výnosů ovlivnit.

Přírůstky skupiny a úbytky ze skupiny 
(konsolidační celek dle IFRS) v roce 2018

Hlavní přírůstky a úbytky ze skupiny v roce 2018 jsou tyto:

Přírůstky

Od června 2018 došlo k zařazení nové společnosti do konsolidačního 

celku skupiny, konkrétně jde o společnost ČS NHQ, s. r. o.

Úbytky

V dubnu 2018 byla dokončena likvidace společnosti ČS do domu, a. s., 

v likvidaci a tato společnost byla vymazána z obchodního rejstříku.

Metody účtování a oceňování

Rozsah informací a údajů v této mezitímní účetní závěrce je ve 

srovnání s řádnou konsolidovanou účetní závěrkou menší.

Skupina se nicméně, vzhledem k prvnímu použití IFRS 9 (viz níže), 

rozhodla uvést v této mezitímním konsolidované účetní závěrce 

úplné účetní postupy (včetně postupů za srovnávací období). Jinak 

nadále platí, že je třeba tuto mezitímní konsolidovanou účetní závěrku 
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používat spolu s řádnou konsolidovanou účetní závěrkou Finanční 

skupiny České spořitelny sestavenou k 31. prosinci 2017.

Příprava mezitímní konsolidované účetní závěrky vyžaduje, aby 

vedení skupiny provádělo a použilo řadu úsudků, odhadů a předpo-

kladů, které mají vliv na vykazované hodnoty aktiv, pasiv, výnosů 

a nákladů. Úsudky, odhady a předpoklady aplikované v mezitímní 

konsolidované účetní závěrce, včetně míry nejistoty s nimi spoje-

nými, jsou shodné s úsudky, odhady a předpoklady aplikovanými 

v rámci konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2017.

Zavedení nových standardů

IFRS 9 Finanční nástroje

K 1. lednu 2018 skupina implementovala nový účetní standard IFRS 

9 „Finanční nástroje“ (ve znění schváleném EU v listopadu 2016), 

což vedlo ke změnám v účetních postupech pro klasifikaci a měření 

finančních aktiv, finančních závazků a pro vyčíslení znehodnocení 

finančních aktiv. IFRS 9 také významně mění IFRS 7 „Finanční ná-

stroje: Zveřejnění“, v němž bylo zveřejnění informací o finančních 

nástrojích přizpůsobeno novým požadavkům.

Skupina v souladu s přechodným ustanovením IFRS 9 zvolila, že 

nebude upravovat srovnatelné hodnoty za předchozí finanční rok 

2017. Důsledkem toho v mezitímní účetní závěrce 2018 sloupce ve 

srovnávacím období odráží strukturu použitou v účetní závěrce za 

rok 2017. Rovněž vykazování ve srovnávacím období v příloze je 

dle původní klasifikace a požadavků IAS 39 (nahrazeném IFRS 9) 

a IFRS 7 (před změnami vyplývajícími z IFRS 9). Z tohoto důvodu jsou 

také zveřejněny účetní zásady relevantní pro finanční nástroje podle 

IAS 39. Skupina se rozhodla pokračovat v zajišťovacím účetnictví dle 

IAS 39, jak je umožněno IFRS 9.

Finanční dopad zavedení IFRS 9 je podrobně popsán níže.

V tabulkách (a textu) jsou používány následující zkratky:

AC – naběhlá hodnota

AFS – realizovatelná finanční aktiva

FV – reálná hodnota

FVO – oceňované do zisku nebo ztráty při prvotním zaúčtování

FVOCI – v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku

FVPL – v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

HTM – držená do splatnosti

L & R – úvěry a pohledávky

OCI – ostatní úplný výsledek
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i. Klasifikace a ocenění finančních nástrojů

Tabulka níže uvádí změny mezi kategoriemi finančních aktiv a finančních závazků a jejich účetními hodnotami dle IAS 39 a IFRS 9 k 1. lednu 2018.

Finanční dopad spojený se zavedením IFRS 9 (tj. dopad z reklasifikace a přecenění finančních aktiv a závazků původně oceňovaných a účtovaných dle 

IAS 39) je v souladu s požadavkem IFRS 9 zachycen proti vlastnímu kapitálu (nerozdělenému zisku nebo ostatnímu úplnému výsledku).

Dopad změn klasifikace z titulu zavedení nového standardu je dokumentován s přihlédnutím k původním účetním hodnotám vykázaných v souladu 

s IAS 39.

Původní klasifikace dle IAS 39
Původní účetní 

hodnota dle IAS 39
Nová účetní hodnota  

dle IFRS 9V mil. Kč Poznámky Kategorie finančních nástrojů Způsob ocenění Nová klasifikace/kategorie dle IFRS 9

Finanční aktiva      

Pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank  Úvěry a pohledávky AC Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 280 221 280 209

Deriváty Finanční aktiva k obchodování FVPL Finanční aktiva k obchodování (FVPL) 11 301 11 301

Ostatní finanční aktiva k obchodování  Finanční aktiva k obchodování FVPL Finanční aktiva k obchodování (FVPL) 132 132

Zajišťovací deriváty Zajišťovací účetnictví FV Zajišťovací účetnictví 613 613

Úvěry a jiné pohledávky za bankami Úvěry a pohledávky AC Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 157 525 157 518

Úvěry a jiné pohledávky za klienty

Úvěry a pohledávky AC

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 634 539 633 310

Finanční aktiva povinně vykázaná v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty 2 223 2 223

Úvěry a pohledávky Finanční leasing Finanční leasing 1 932 1 927

Realizovatelná finanční aktiva (Dluhové cenné papíry) a Realizovatelná finanční aktiva FVOCI

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 1 058 1 023

Finanční aktiva povinně vykázaná v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty 307 307

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku 52 509 52 509

Realizovatelná finanční aktiva (Kapitálové nástroje) a Realizovatelná finanční aktiva FVOCI

Finanční aktiva povinně vykázaná v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty 380 380

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku 1 029 1 029

Finanční aktiva držená do splatnosti Finanční aktiva držená do splatnosti AC Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 163 679 163 642

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty  
Finanční aktiva oceňovaná do zisku nebo ztráty 
při prvotním  zaúčtování FVPL

Finanční aktiva povinně vykázaná v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty 118 118

Finanční aktiva oceňovaná do zisku nebo ztráty při prvotním  zaúčtování 289 289

Celkem finanční aktiva    1 307 855 1 306 530

Finanční závazky      

Deriváty Finanční závazky k obchodování FVPL Finanční závazky k obchodování (FVPL) 11 414 11 414

Zajišťovací deriváty Zajišťovací účetnictví FV Zajišťovací účetnictví 1 813 1 813

Finanční závazky v naběhlé hodnotě Finanční závazky v naběhlé hodnotě AC Finanční závazky v naběhlé hodnotě 1 179 929 1 179 929

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo 
ztráty (Vklady klientů)  

Finanční závazky oceňované do zisku nebo 
ztráty při prvotním  zaúčtování FVPL

Finanční závazky oceňované do zisku nebo ztráty  
při prvotním  zaúčtování 1 240 1 240

Celkem finanční závazky     1 194 396 1 194 396

(a) Původní účetní hodnota z finančních výkazů 2017 dle IAS 39 je upravena o 307 mil. Kč v souvislosti s reklasifikací mezi dluhovými a kapitálovými 

nástroji souvisejícími s investicemi do fondů. Další detaily jsou uvedeny v bodě (e) tabulky ii. Odsouhlasení účetních hodnot finančních aktiv je zalo-

ženo na klasifikaci těchto finančních aktiv.
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ii. Odsouhlasení účetních hodnot  finančních aktiv na základě jejich klasifikace a ocenění

V mil. Kč
Poz-

námky

IAS 39 účetní 
hodnota 
31 Pro 17

Rekla-
sifikace Přecenění

IFRS 9 účetní 
hodnota 
1 Led 18

Dopad do 
nerozdě-

leného zisku 

Dopad do 
ostatního 

úplného 
výsledku 

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě a 1 240 119 – – 1 240 119 – –

Přírůstky:        

Přesun z IAS 39 FVOCI (AFS) – dluhové 
cenné papíry b – 1 058 –35 1 023 –1 –34

Přesun z IAS 39 AC (L&R, HTM) (úprava 
ztrát ze snížení hodnoty)  – – –1 290 –1 290 –1 290 –

Úbytky:       

Přesun do IFRS 9 Povinně oceňované 
do FVPL (IAS 39: L&R) – úvěry a jiné 
pohledávky za klienty c – –2 223 – –2 223 – –

Změna celkem  – –1 165 –1 325 –2 490 –1 291 –34

Celkem – Finanční aktiva v naběhlé 
hodnotě d 1 240 119 –1 165 –1 325 1 237 629 –1 291 –34

        

Finanční aktiva v reálné hodnotě 
vykázané do ostatního úplného 
výsledku                      55 283 – – 55 283 – –

Finanční aktiva v reálné hodnotě 
vykázané do ostatního úplného 
výsledku – dluhové cenné papíry e 53 874 – – 53 874 – –

Přírůstky:

Přesun z IAS39 AFS (úprava ztrát ze 
snížení hodnoty)           –104 104

Úbytky:      

Přesun do IFRS 9 AC (IAS 39: AFS) b – –1 058 – –1 058 – –

Přesun do IFRS 9 Povinně oceňované 
do FVPL (IAS 39: AFS) f – –307 – –307 – – 

Mezisoučet změna – dluhové cenné 
papíry ve FVOCI  – –1 365 – –1 365 –104 104

Mezisoučet – dluhové cenné papíry 
ve FVOCI  53 874 –1 365 – 52 509 –104 104

Finanční aktiva v reálné hodnotě 
vykázané do ostatního úplného 
výsledku – kapitálové nástroje e 1 409 – – 1 409 – –

Úbytky:    –  

Přesun do IFRS 9 FVPL (IAS 39: AFS) g – –380 – –380 – –

Mezisoučet změna – kapitálové 
nástroje ve FVOCI  – –380 – –380 – –

Mezisoučet – kapitálové nástroje 
ve FVOCI  1 409 –380 – 1 029 – –

Změna celkem  – –1 745 – –1 745 –104 104

Celkem – Finanční aktiva v reálné 
hodnotě vykázané do ostatního 
úplného výsledku  55 283 –1 745 – 53 538 –104 104

    –    

Finanční aktiva v reálné hodnotě 
vykázané do zisku nebo ztráty h 11 840 – – 11 840 – –

Přírůstky:    –    

Přesun z IAS 39 AC (L&R)  
(IFRS 9: Povinně oceňované do FVPL) – 
úvěry a jiné pohledávky za klienty c – 2 223 – 2 223 – –

Přesun z IAS 39 FVOCI (AFS)  
(IFRS 9: Povinně oceňované do FVPL) – 
dluhové nástroje f – 307 – 307 94 –94

Přesun z IAS 39 FVOCI (AFS) – 
kapitálové nástroje g – 380 – 380 287 –287

Změna celkem  – 2 910 – 2 910 381 –381

Celkem – Finanční aktiva v reálné 
hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty i 11 840 2 910 – 14 750 381 –381

Celkem – Finanční aktiva  1 307 242 – –1 325 1 305 917 –1 014 –311
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(a) Vykázaná hodnota dle IAS 39 zahrnuje účetní hodnoty následu-

jících položek rozvahy v mil. Kč:

 – Pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank: 280 221;

 – úvěry a jiné pohledávky za bankami: 157 525;

 – úvěry a jiné pohledávky za klienty: 636 762; 

 – pohledávky z finančního leasingu 1 932; a

 – finanční aktiva držená do splatnosti: 163 679.

(b) Dluhové cenné papíry, které byly klasifikovány jako realizovatelné 

a oceňované do FVOCI v souladu s IAS 39 a jsou součástí portfolií 

souvisejících s aktivitami řízení aktiv a pasiv, byly reklasifikovány do 

kategorie finančních aktiv v naběhlé hodnotě dle IFRS 9 vzhledem 

k tomu, že jsou drženy v souladu s obchodním modelem, jehož 

cílem je výhradně inkaso smluvních peněžních toků z těchto aktiv 

plynoucích.

(c) Reklasifikace se především týká úvěrů za klienty, které nejsou 

drženy v souladu s obchodním modelem (dle FRS 9), jehož cílem je 

výhradně inkaso smluvních peněžních toků z těchto aktiv plynou-

cích a tudíž musí být oceňovány v reálné hodnotě do zisku nebo 

ztráty (FVPL).

(d) Vykázaná hodnota dle IFRS 9 zahrnuje účetní hodnoty násle-

dujících položek rozvahy k 1. lednu 2018 v mil. Kč:

 – Pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank 280 209;

 – Finanční aktiva v naběhlé hodnotě:

a) Dluhové cenné papíry: 167 304;

b) Úvěry a jiné pohledávky za bankami: 155 654;

c) Pohledávky z finančního leasingu 1 927 a

d) Úvěry a jiné pohledávky za klienty: 632 535.

(e) Účetní hodnota dluhových finančních nástrojů ve FVOCI (AFS 

dle IAS 39) dále zahrnuje:

Investice do fondů v účetní hodně 307 mil. Kč, které byly do roku 

2017 v rámci účetní závěrky vykazovány jako kapitálové nástroje. 

Přihlédnuto bylo k jejich ekonomické podstatě naplňující povahu 

kapitálových nástrojů. Počínaje rokem 2018 skupina začala klasi-

fikovat tyto investice jako dluhové nástroje. Byla upřednostněna 

skutečnost, že tyto investice obsahují opční prvky díky nimž naplňují 

definici IAS 32 pro závazky. A tudíž jde o dluhové nástroje z pohledu 

emitenta i investora. Investice jsou tedy v požadavcích na zveřej-

ňování informací o dopadu zavedení nového strandardu vykázány 

rovněž jako dluhové nástroje i v rámci účetních hodnot dle IAS 39.

Což ve výsledku znamená, že reklasifikace mezi dluhovými nástroji 

a kapitálovými nástroji měla vliv na účetní hodnotu kapitálových 

nástrojů ve FVOCI (AFS dle IAS 39) uvedenou v rámci zveřejňo-

vání informací o dopadu zavedení nového strandardu. Hodnota 

kapitálových nástrojů ve FVOCI (AFS dle IAS 39) uvedená v rámci 

zveřejňování informací o dopadu zavedení nového strandardu je ve 

srovnání s hodnotou prezentovanou v účetní závěrce za rok 2017 

nižší díky reklasifikaci.

(f) Případy, kdy došlo k reklasifikaci dluhových nástrojů z realizovatel-

ných finančních aktiv oceňovaných ve FVOCI dle IAS 39 do kategorie 

povinně vykázané v reálné hodnotě do FVPL dle IFRS 9 byly tyto:

 – investice do fondů, které nejsou konsolidovány skupinou v účetní 

hodnotě 307 mil. Kč a jejichž smluvní peněžní toky nejsou pov-

ažovány za platbu jistiny a úroků z dosud nesplacené jistiny (SPPI).

(g) Reklasifikace z realizovatelných finančních aktiv dle IAS 39 do 

finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty dle 

IFRS 9 se vztahuje k investicím do kapitálových nástrojů, které nejsou 

drženy za účelem obchodování a které nejsou klasifikovány jako 

oceňované do ostatního úplného výsledku ke dni zavedení IFRS 9.

(h) Vykázaná hodnota dle IAS 39 zahrnuje účetní hodnoty následu-

jících položek rozvahy v mil. Kč:

 – Deriváty – finanční aktiva k obchodování: 11  301;

 –  Ostatní finanční aktiva k obchodování: 132;

 –  a finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty: 

407.

(i) Vykázaná hodnota dle IFRS 9 zahrnuje účetní hodnoty následu-

jících položek rozvahy k 1. lednu 2018 v mil. Kč:

 – Deriváty – finanční aktiva k obchodování: 11  301;

 –  Ostatní finanční aktiva k obchodování: 132;

 –  Finanční aktiva neurčená k obchodování v reálné hodnotě vy-

kázané do zisku nebo ztráty:

a) Kapitálové nástroje povinně vykázané ve FVPL: 380;

b) Dluhové nástroje povinně vykázané ve FVPL: 425;

c) Dluhové nástroje vykázané ve FVPL při prvotním zaúčtování: 

289, a

d) Úvěry a jiné pohledávky za klienty povinně vykázané ve 

FVPL: 2  223.
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iii. Odsouhlasení účetních hodnot finančních závazků na základě jejich klasifikace a ocenění

V mil. Kč
Poz-

námky

IAS 39 účetní 
hodnota 
31 Pro 17

Rekla-
sifikace Přecenění

IFRS 9 účetní 
hodnota  
1 Led 18

Dopad  
do nerozdě-

leného zisku 

Dopad do 
ostatního 

úplného 
výsledku 

Finanční závazky v naběhlé hodnotě a 1 179 929 – – 1 179 929 – –

Změna celkem  – – – – – –

Celkem – Finanční závazky v naběhlé 
hodnotě a 1 179 929 – – 1 179 929 – –

   – –  – –

Finanční závazky v reálné hodnotě 
vykázané do zisku nebo ztráty b 12 654 – – 12 654 – –

Změna celkem  – – – – – –

Celkem – Finanční závazky v reálné 
hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty b 12 654 – – 12 654 – –

Celkem – Finanční závazky  1 192 583 – – 1 192 583 – –

(a) Původní účetní hodnota dle IAS 39 v rámci položky Finanční závazky v naběhlé hodnotě obsahuje finanční závazky, které budou i nadále 

klasifikovány jako Finanční závazky v naběhlé hodnotě. Původní účetní hodnota dle IAS 39 a vykázaná hodnota dle IFRS 9 k 1. lednu 2018 

v rámci položky Finanční závazky v naběhlé hodnotě zahrnuje účetní hodnoty následujících položek rozvahy v mil. Kč:

 – Vklady klientů v účetní hodnotě 881 997 mil. Kč;

 –  Vklady bank v účetní hodnotě 295 232 mil. Kč;

 –  Emitované dluhové cenné papíry v účetní hodnotě 1 805 mil. Kč;

 –  Ostatní finanční závazky v účetní hodnotě 895 mil. Kč.

(b) Vykázaná hodnota v rámci položky Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty dle IAS 39 a vykázaná hodnota dle 

IFRS 9 k 1. lednu 2018 zahrnuje účetní hodnoty následujících položek rozvahy v mil. Kč:

 – Deriváty – finanční závazky k obchodování: 11  414;

 –  finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty:

a) Vklady klientů: 1  240.

iv. Odsouhlasení opravných položek

Následující tabulka srovnává hodnoty ztrát ze snížení hodnoty k 31. prosinci 2017 stanovené dle IAS 39 modelu stanovení opravných položek 

k realizovaných ztrátám s hodnotami ztrát ze snížení hodnoty dle IFRS 9 tedy dle modelu očekávaných úvěrových ztrát:

V mil. Kč

31 Pro 17 
účetní hodnota
(IAS 39/IAS 37) Reklasifikace Přecenění

1 Led 18 
účetní hodnota

(IFRS 9)

Dluhové nástroje v naběhlé hodnotě –12 326 – –1 679 –14 005

Dluhové nástroje v reálné hodnotě  
do ostatního úplného výsledku – –104 – –104

Finanční leasing –114 – –30 –144

Podrozvahové expozice  
(úvěrové přísliby a poskytnuté záruky) –784 – –130 –914

Celkem –13 224 –104 –1 839 –15 167

Sloupec Reklasifikace uvádí změny v hodnotách opravných položek v důsledku odlišných požadavků pro vykázání opravných položek dle 

IAS 39 a IFRS 9. Výsledkem použití odlišných požadavků je zvýšení ztrát ze snížení hodnoty ve výši 104 mil. Kč:

 – jež se vztahuje zejména k nově vykázaným opravným položkám k 1. lednu 2018 v částce 104 mil. Kč k dluhovým cenným papírům původně 

klasifikovaným jako realizovatelné, které dle IFRS 9 jsou vykázány v ostatním úplném výsledku/ FVOCI. Nicméně tato změna po zavedení 

IFRS 9 neměla dopad na kapitál skupiny.
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Sloupec Přecenění zachycuje změny v hodnotách opravných položek expozic (finančních aktiv dle IAS 39 a podrozvahových expozic dle 

IAS 37), u nichž byla v minulosti vyčíslena opravná položka a dle IFRS 9 bude tato opravná položka stanovována i nadále. V tomto ohledu:

 – řádek Dluhové nástroje v naběhlé hodnotě zachycuje změnu opravných položek dluhových finančních nástrojů vykazovaných v naběhlé 

hodnotě dle IFRS 9, tyto dluhové nástroje byly dle IAS 39 původně klasifikovány jako úvěry a pohledávky (jiné než Obchodní a jiné 

pohledávky) a jako držené do splatnosti.

Dále nárůst opravných položek ve výši 1 839 mil. Kč ve sloupci Přecenění zahrnuje tyto specifické skutečnosti, které po zavedení IFRS 9 

neměly vliv na kapitál skupiny:

 – nárůst 404 mil. Kč představující dodatečné opravné položky k úvěrově znehodnoceným úvěrům (stupeň 3); úrokové pohledávky vzniklé po 

defaultu těchto úvěrů byly do konce roku 2017 evidovány v podrozvaze a následně zpětně integrovány k 1. lednu 2018 (jak je požadováno 

IFRS 9) do hrubé účetní hodnoty v rámci rozvahy.

Výsledkem přecenění opravných položek je negativní vliv na kapitál skupiny ve výši 1 014 mil. Kč. Celkově reklasifikace a přecenění opravných 

položek dohromady snížily kapitál skupiny o 1 325 mil. Kč.

v. Vlivy odložené daně po zavedení IFRS 9

Následující tabulka ilustruje vlivy IFRS 9 na účetní hodnotu pohledávek z odložené daně a účetní hodnotu závazků z odložené daně:  

V mil. Kč
Účetní hodnota 

 31 pro 17 (IAS 39)
Účetní hodnota 

1 led 18 (IFRS 9)

Dopad do  
nerozděleného 

zisku 
Dopad do ostatního 

úplného výsledku 

Změny v pohledávkách z odložené daně 1 000 1 226 169 57

Změny v závazcích z odložené daně –220 –214 4 2
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Významné účetní politiky

Finanční nástroje

Finanční nástroj je jakákoli smlouva, kterou vzniká finanční aktivum 

jedné účetní jednotky a zároveň finanční závazek nebo kapitálový 

nástroj jiné účetní jednotky. Podle IFRS 9 (a rovněž IAS 39) se veškerá 

finanční aktiva a závazky včetně finančních derivátů oceňují a vyka-

zují ve výkazu o finanční situaci v souladu s pravidly relevantními 

pro příslušnou kategorií finančních nástrojů, do níž patří.

Metody ocenění finančních nástrojů

Oceňování finančních aktiv a závazků podléhá dvěma základním 

metodám:

(i) Naběhlá hodnota a efektivní úroková míra

Naběhlá hodnota je částka, v níž jsou finanční aktiva nebo finanční 

závazky oceněny při prvotním zaúčtování, snížená o splátky jistiny 

a zvýšená nebo snížená – s použitím metody efektivní úrokové 

míry – o kumulativní amortizaci prémie či diskontu, tj. rozdílu mezi 

počáteční hodnotou a hodnotou při splatnosti, a u finančních aktiv 

upravená o případnou opravnou položku. Efektivní úroková míra je 

úroková míra, která přesně diskontuje odhadované budoucí peněžní 

platby nebo příjmy po očekávanou dobu trvání finančního aktiva 

nebo finančního závazku na hrubou účetní hodnotu finančního aktiva 

nebo na naběhlou hodnotu finančního závazku. Při výpočtu efektivní 

úrokové míry se zohledňují očekávané peněžní toky s uvážením 

všech smluvních podmínek finančního nástroje, ale nezohledňují 

se očekávané úvěrové ztráty. Výpočet zahrnuje všechny poplatky 

a úroky, které jsou placeny nebo přijaty mezi smluvními stranami 

a které jsou nedílnou součástí efektivní úrokové míry, transakční 

náklady a všechny ostatní prémie a diskonty.

Pro „Nakoupená nebo vzniklá úvěrově znehodnocená finanční 

aktiva“ („POCI“, viz „Znehodnocení finančních nástrojů dle IFRS 

9“) je použita efektivní úroková míra upravená o úvěrové riziko. Je 

to míra, která přesně diskontuje očekávané budoucí peněžní toky, 

které berou v potaz očekávané úvěrové ztráty, do naběhlé hodnoty 

finančního aktiva.

Pro prvotní zaúčtování úrokových výnosů a nákladů se používá 

efektivní úroková míra. Úrokové výnosy se počítají následujícím 

způsobem:

 –  Efektivní úroková míra aplikovaná na hrubou účetní hodnotu 

finančních aktiv, která nejsou úvěrově znehodnocena (Stupeň 1 

a 2, viz „Znehodnocení finančních nástrojů dle IFRS 9“),

 –  Efektivní úroková míra aplikovaná na naběhlou hodnotu finančních 

aktiv, která jsou úvěrově znehodnocena (Stupeň 3, viz „Znehod-

nocení finančních nástrojů dle IFRS 9“), a

 –  Efektivní úroková míra upravená o úvěrové riziko aplikovaná na 

naběhlou hodnotu „Nakoupených nebo vzniklých úvěrově zne-

hodnocených finančních aktiv“ („POCI“).

Podle IAS 39 je efektivní úroková míra aplikovaná na hrubou účetní 

hodnotu finančních aktiv a u finančních aktiv, která jsou individuálně 

znehodnocená, na naběhlou hodnotu.

U finančních závazků je úrokový náklad rovněž vypočítán aplikováním 

efektivní úrokové míry na jejich naběhlou hodnotu.

(ii) Reálná hodnota

Reálná hodnota je cena, která by byla získána z prodeje aktiva nebo 

zaplacena za převzetí závazku v rámci řádné transakce realizovatel-

né mezi účastníky trhu ke dni ocenění. Definice se též vztahuje na 

nefinanční aktiva a závazky oceňované reálnou hodnotou. Podrob-

nější informace o používaných oceňovacích technikách a hierarchii 

stanovení reálné hodnoty jsou uvedeny v poznámce 37 „Reálná 

hodnota finančních nástrojů”.

Prvotní zaúčtování a ocenění finančních nástrojů

(i) Prvotní zaúčtování

Skupina zaúčtuje finanční nástroj v okamžiku, kdy se stane účast-

níkem smluvního vztahu týkajícího se daného finančního nástroje. 

V případě finančních aktiv oceněných reálnou hodnotou se nákup 

nebo prodej s obvyklým termínem dodání účtuje k datu obchodu, 

u finančních aktiv neoceněných reálnou hodnotou k datu vypořádání. 

Koupě nebo prodej s obvyklým termínem dodání je koupě nebo 

prodej finančního aktiva podle smlouvy, jejíž podmínky vyžadují 

dodání aktiva ve lhůtě stanovené v obecné rovině zákonem nebo 

konvencemi daného trhu.

(ii) Prvotní ocenění finančních nástrojů

Finanční nástroje se prvotně oceňují reálnou hodnotou zvýšenou 

o transakční náklady. Výjimku představují pouze finanční nástroje 

v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, u nichž se transakční 

náklady účtují přímo do nákladů. Následné přeceňování finančních 

nástrojů je popsáno níže.

Klasifikace a následné oceňování finančních aktiv 
dle IFRS 9

V souladu s IFRS 9 klasifikace a následné ocenění finančních aktiv 

záleží na dvou kritériích:

(i) Obchodní model, který účetní jednotka používá pro řízení finanč-

ních aktiv – záměrem posouzení je, zda účetní jednotka drží aktivum 

v souladu s obchodním modelem, jehož cílem je výhradně inkaso 

smluvních peněžních toků z aktiva plynoucích, jak inkaso smluvních 

peněžních toků, tak i prodej finančního aktiva, nebo zda jsou finanční 

aktiva držená v rámci jiného obchodního modelu.

(ii) Charakteristiky finančních aktiv na základě peněžních toků – 

záměrem posouzení je, zda na základě smluvních podmínek sjed-
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naných u daného finančního aktiva vznikají k určitým termínům 

peněžní toky, u nichž jde výhradně o platbu jistiny a úroků z dosud 

nesplacené jistiny (SPPI).

(i) Finanční aktiva v naběhlé hodnotě

Finanční aktiva jsou oceněná naběhlou hodnotou, pokud účetní 

jednotka drží aktivum v souladu s obchodním modelem, jehož 

cílem je výhradně inkaso smluvních peněžních toků, u kterých se 

jedná výhradně o platbu jistiny a úroků z dosud nesplacené jistiny.

Ve výkazu o finanční situaci jsou tato aktiva vykázaná v naběhlé 

hodnotě, tj. v hrubé účetní hodnotě snížené o opravnou položku. 

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě se vykazují v položce „Finanční 

aktiva v naběhlé hodnotě“, „Obchodní a jiné pohledávky“, „Pokladní 

hotovost a hotovost u centrálních bank“. Pokladní hotovost obsahuje 

pouze depozita na požádání u centrálních bank a ostatních úvěrových 

institucí. Depozita na požádání znamenají, že depozita jsou k výplatě 

během jednoho pracovního dne nebo v průběhu 24 hodin. Součástí 

těchto depozit jsou i povinné minimální rezervy.

Úrokové výnosy z aktiv v naběhlé hodnotě jsou vypočítány pomoci 

efektivní úrokové míry a jsou vykázané v rámci podpoložky „Úrokový 

výnos“ a položky „Čistý úrokový výnos“ ve výkazu zisku a ztráty. 

Výnosy a ztráty ze znehodnocení těchto finančních aktiv se vykazují

ve výkazu zisku a ztráty v položce „Zisk nebo ztráta ze znehodnocení 

finančních nástrojů“. Zisky nebo ztráty z odúčtování (jako např. z pro-

dejů) těchto aktiv jsou vykazovány v rámci položky „Zisky nebo (–) 

ztráty z odúčtování finančních aktiv vykázaných v naběhlé hodnotě “.

Finanční aktiva oceňovaná v naběhlé hodnotě představují největší 

kategorii skupiny, která zahrnuje drtivou většinu úvěrových obchodů 

poskytnutých klientům (kromě úvěrů oceněných v reálné hodnotě do 

zisku nebo ztráty), mezibankovní úvěrové obchody (včetně reverzních 

repo obchodů), vklady u centrálních bank, transakce k vypořádání, 

obchodní a jiné pohledávky. Investice do dluhových cenných papírů 

oceněných v naběhlé hodnotě lze pořídit za účelem různých obchod-

ních cílů (jako např. plnění interních / externích požadavků na likviditní 

riziko a efektivní umístění přebytku strukturální likvidity, dosažení 

strategické pozice na základě rozhodnutí představenstva, navázání 

a posílení vztahů s klienty, nahrazení úvěrových obchodů, nebo jiných 

činností s cílem zvýšení výnosů). Jejich společným atributem je, že

se neočekává významný a častý prodej těchto cenných papírů. 

Popis prodeje, který se považuje za vyhovující obchodnímu modelu 

držení za účelem inkasa smluvních peněžních toků, naleznete v části 

„Posouzení obchodního modelu“ v oddílu“ Významné účetní úsudky, 

předpoklady a odhady“.

(ii) Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného 

výsledku (FVOCI)

Dluhové nástroje ve finančních aktivech jsou oceňovány v reálné 

hodnotě do ostatního úplného výsledku (FVOCI), pokud se jedná 

o smluvní peněžní toky a platby jistiny a úroků z dosud nesplacené 

jistiny (SPPI), a jsou drženy v rámci obchodního modelu, jehož cíle 

je dosaženo jak inkasem smluvních peněžních toků, tak prodejem 

aktiv. Ve výkazu o finanční situaci jsou tyto dluhové cenné papíry 

vykázány v položce „Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do 

ostatního úplného výsledku“ (FVOCI).

Úrokové výnosy z těchto aktiv se vypočítávají za použití metody 

efektivní úrokové míry a jsou zahrnuty do výkazu zisku a ztráty 

v položce „Čistý úrokový výnos“ v podpoložce „Úrokové výnosy“. 

Zisky a ztráty ze znehodnocení jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty 

v položce „Zisk nebo ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů“.

Rozdíl mezi reálnou hodnotou, v níž jsou aktiva oceněna ve výkazu 

o finanční situaci a naběhlou hodnotou je vykázán souhrnně v ostat-

ním úplném výsledku ve vlastním kapitálu, konkrétně v položce 

„Oceňovací rozdíly ze změny reálné hodnoty“ ve výkazu o změnách 

vlastního kapitálu. Změna za období se vykazuje jako souhrnný 

výsledek ve výkazu o úplném výsledku v položce „Dluhové ná-

stroje v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku“. 

Při odúčtování finančního aktiva je kumulovaný rozdíl z ostatního 

úplného výsledku reklasifikován do zisku nebo ztráty a vykázán 

v řádku „Ostatní zisky nebo ztráty z odúčtování finančních nástrojů 

nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty“.

U některých investic do majetkových cenných papírů, které nejsou 

drženy k obchodování, skupina využívá možnosti jejich ocenění 

v reálné hodnotě se změnami účtovanými do ostatního úplného 

výsledku (FVOCI). Tato volba se uplatňuje na strategické a význam-

né bankovní investiční obchodní vztahy. Zisky nebo ztráty reálné 

hodnoty za období jsou vykazovány v ostatním úplném výsledku 

v řádku „Změny reálných hodnot kapitálových nástrojů oceňova-

ných do ostatního úplného výsledku“. Částka vykázaná v ostatním 

úplném výsledku není při realizaci reklasifikována do zisku nebo 

ztráty. Dividendy získané z těchto investic jsou vykázány v polož-

ce „Výnosy z dividend“ ve výkazu zisku a ztráty. V rámci výkazu 

o finanční situaci a finančních aktiv jsou vykázány jako finanční 

aktiva v reálné hodnotě do ostatního úplného výsledku v položce 

„Kapitálové nástroje“.

(iii) Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázaná do zisku nebo 

ztráty (FVPL)

Existují různé důvody pro zařazení finančních aktiv do této kategorie:

Finanční aktiva, jejichž smluvní peněžní toky nejsou považovány za 

platbu jistiny a úroků z dosud nesplacené jistiny (SPPI) spadají do 

třídy aktiv oceňovaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty (FVPL).

Další položkou zařazenou do kategorie oceněných reálnou hodnotou 

do zisku nebo ztráty (FVPL) jsou aktiva, která jsou součástí zbytko-

vých obchodních modelů, tj. nejsou držena s cílem inkasa smluvních 

peněžních toků nebo prodeje aktiv. Očekává se, že tato finanční 

aktiva budou prodávána před splatností nebo jsou ve správě a jejich 

výkonnost se posuzuje na základě reálné hodnoty. V obchodních 

aktivitách skupiny je tento obchodní model typický pro aktiva, která 

jsou držena k obchodování (tj. finanční aktiva držená oddělením 

tradingu), a očekává se realizace jejich hodnoty prodejem.
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Skupina také využívá možnosti zařazení některých finančních aktiv do 

aktiv oceňovaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty (FVPL) při 

prvotním zaúčtování. Taková klasifikace se použije, pokud eliminuje 

nebo významně snižuje účetní nesoulad mezi finančním aktivem, 

které by při neexistenci takové klasifikace bylo oceňováno naběhlou 

hodnotou nebo reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku 

(FVOCI) a související derivát by byl oceněn reálnou hodnotou do 

zisku nebo ztráty (FVPL).

Dluhové finanční nástroje klasifikované a oceněné v reálné hodnotě 

do zisku nebo ztráty (FVPL) jsou ve výkazu o finanční situaci vykázá-

ny jako „Finanční aktiva k obchodování“ v položce „Ostatní finanční 

aktiva k obchodování“ a „Finanční aktiva neurčená k obchodování 

v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty“ (položky „Dluhové 

cenné papíry“, „Úvěry a jiné pohledávky za bankami“ a „Úvěry a jiné 

pohledávky za klienty“). Finanční aktiva neurčená k obchodování se 

skládají ze dvou podkategorií uvedených v bodě 19, a to kategorie 

finanční aktiva povinně oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo 

ztráty a finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo 

ztráty při prvotním zaúčtování.

Investice do kapitálových nástrojů, které jsou drženy k obchodování 

(tj. finanční aktiva držená oddělením tradingu), jsou oceněny reálnou 

hodnotou do zisku nebo ztráty (FVPL). Tyto položky jsou ve výkazu 

o finanční situaci zahrnuty pod položkou „Finanční aktiva k obchodo-

vání“ v položce „Ostatní finanční aktiva k obchodování“. Investice do 

kapitálových nástrojů, které nejsou drženy k obchodování, se rovněž 

oceňují reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty (FVPL) (pokud nejsou 

oceněny reálnou hodnotou se změnami účtovanými do ostatního 

úplného výsledku – FVOCI). Ve výkazu o finanční situaci jsou uve-

deny v položce „Finanční aktiva neurčená k obchodování v reálné 

hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty“, podkapitola „Kapitálové 

nástroje“, podkategorie „Povinně oceňované reálnou hodnotou do 

zisku nebo ztráty“ v bodě 19.

Ve výkazu zisku a ztráty se zisk nebo ztráta z finančních aktiv oceně-

ných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty (FVPL) dělí na výnosy 

z úroků nebo výnosy z dividend a zisky a ztráty z reálné hodnoty. 

Úrokové výnosy z dluhových nástrojů jsou uvedeny v podpoložce 

„Ostatní obdobné výnosy“ a položce „Čistý úrokový výnos“. Výnosy 

z dividend z kapitálových nástrojů jsou uvedeny v řádku „Výnosy 

z dividend“. Zisky nebo ztráty z reálné hodnoty jsou počítány bez 

výnosu z úroků nebo dividend. Vykazují se v položce „Čistý zisk 

z obchodních operací“ v případě finančních aktiv určených k obcho-

dování a v položce „Zisky nebo ztráty z finančních nástrojů oceněných 

v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty“ v případě finančních aktiv 

neurčených k obchodování.

Klasifikace a následné ocenění finančních závazků 
v rámci IFRS 9

Finanční závazky jsou klasifikovány jako vykázané v naběhlé hod-

notě pokud nejsou vykázané v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty.

(i) Finanční závazky v naběhlé hodnotě

Pro jejich vykázání ve výkazu o finanční situaci se používá položka 

„Finanční závazky v naběhlé hodnotě“, která se dále dělí na „Vklady 

bank“, „Vklady klientů“, „Emitované dluhové cenné papíry“ a „Ostatní 

finanční závazky“.

Úrokové náklady se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce 

„Čistý úrokový výnos“ a podpoložce „Úrokové náklady“. Zisky 

a ztráty z titulu odúčtování finančních závazků v naběhlé hodnotě 

(především z důvodu jejich zpětného odkupu) se vykazují v položce 

„Čistý zisk nebo ztráta z finančních aktiv a závazků nevykázaných 

v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty“.

(ii) Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo 

ztráty (FVPL)

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 

(FVPL) se skládají z finančních závazků držených za účelem ob-

chodování a finančních závazků, u nichž management při prvotním 

zaúčtování rozhodl, že budou oceňovány reálnou hodnotou do zisku 

nebo ztráty.

Nederivátové finanční závazky držené k obchodování jsou primárně 

pořízené nebo vystavené za účelem jejich zpětného odkupu v blízké 

budoucnosti. Nederivátové závazky držené k obchodování představují 

převážně obchody nakrátko (short sale). Vyplývají z povinnosti vrátit 

cenné papíry, které jsou zakoupeny na základě smluv o přeprodeji 

nebo jsou vypůjčeny prostřednictvím transakcí půjčování cenných 

papírů a následně jsou prodávány třetím osobám. Ve výkazu o finanč-

ní situaci jsou tyto závazky vykázány v položce „Finanční závazky 

k obchodování“ v položce „Ostatní finanční závazky“. Zisky nebo 

ztráty z finančních závazků držených k obchodování jsou vykázány 

v položce „Čistý zisk z obchodních operací“ ve výkazu zisku a ztráty.

Skupina využívá možnosti zařazení do položky v reálné hodnotě 

vykazované do zisku nebo ztráty rovněž u některých hybridních 

finančních závazků, a to v následujících případech:

 – oceňování reálnou hodnotou eliminuje nebo významně omezuje 

nesoulad mezi finančním závazkem, který by se za normálních 

okolností oceňoval naběhlou hodnotou, a souvisejícím derivátem 

oceněným reálnou hodnotou;

 – do kategorie nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou do zisku 

nebo ztráty se zařadí celá hybridní smlouva, protože obsahuje 

vložený derivát, který by jinak bylo třeba oddělovat.

Finanční závazky, které se skupina rozhodla ocenit reálnou hodno-

tou do zisku nebo ztráty, se vykazují ve výkazu o finanční situaci 

v položce „Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku 

nebo ztráty“ a dále se dělí na „Vklady klientů“ a „Emitované dluhové 

cenné papíry“.

Změny jejich reálné hodnoty se vykazují ve výkazu zisku a ztráty 

v položce „Zisky nebo ztráty z finančních nástrojů vykázaných v re-

álné hodnotě do zisku nebo ztráty“. Související úrokové náklady se 

zahrnují do podpoložky „Ostatní obdobné náklady“ a položky „Čistý 

úrokový výnos“.
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Výše změny reálné hodnoty vyplývající z úvěrového rizika finanč-

ního závazku za období se vykazuje ve výkazu o úplném výsledku 

v řádku „Změny reálných hodnot finančních závazků oceňovaných 

v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty z titulu dopadu změn jejich 

úvěrového rizika“. Kumulovaná částka je vykázána jako souhrnný 

ostatní úplný výsledek, konkrétně v položce „Oceňovací rozdíly ze 

změny vlastního kreditního rizika na závazcích“ ve výkazu o změ-

nách vlastního kapitálu. Kumulovaná částka se vypočítá jako rozdíl 

mezi současnou hodnotou závazku stanovenou použitím původního 

úvěrového rozpětí a reálnou hodnotou závazku.

Při výpočtu současné hodnoty závazku použitím původního úvě-

rového rozpětí je použitá diskontní sazba, která je součtem zjištěné 

úrokové sazby (swapová výnosová křivka) a původního úvěrového 

rozpětí. Původní rozpětí úvěru je stanoveno při prvotním zaúčtování 

závazku a rovná se rozdílu mezi celkovým výnosem závazku a sle-

dovanou úrokovou sazbou (swapová výnosová křivka) v daném 

okamžiku. Pro účely výpočtu současné hodnoty závazku zůstává 

původní úvěrové rozpětí fixní po celou dobu trvání závazku. Výše 

změny reálné hodnoty připadající na změny úvěrového rizika zá-

vazku za období, které je vykázáno v ostatním úplném výsledku, je 

rozdíl mezi kumulativní částkou úvěrového rizika na konci období 

a na začátku období.

Klasifikace, následné ocenění a řádky výkazu o finanční situaci 

týkající se finančních nástrojů podle IAS 39

V souladu s IAS 39 skupina klasifikuje finanční nástroje do násle-

dujících kategorií:

 – finanční aktiva nebo finanční závazky v reálné hodnotě vykázané 

do zisku nebo ztráty;

 – realizovatelná finanční aktiva;

 – finanční aktiva držená do splatnosti;

 – úvěry a pohledávky;

 – finanční závazky v naběhlé hodnotě.

Kategorie finančních nástrojů definované v IAS 39 nemusí nutně 

odpovídat jednotlivým položkám výkazu o finanční situaci. Vztahy 

mezi těmito položkami a kategoriemi finančních nástrojů jsou vy-

světleny v tabulce v bodě (x).

(i) Pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank – srovnatelné 

období

Za hotovost u centrálních bank se považují výhradně vklady u cen-

trálních bank a dalších finančních institucí splatné na požádání, 

tj. vklady, které jsou splatné okamžitě nebo s výpovědní lhůtou 

jednoho pracovního dne či 24 hodin. Do této položky se zahrnují 

rovněž povinné minimální rezervy.

Za peněžní ekvivalenty se v rámci skupiny považuje pokladní ho-

tovost a vklady u ČNB, pokladniční poukázky a státní dluhopisy se 

zbytkovou splatností do 3 měsíců, nostro a loro účty s bankami.

(ii) Derivátové finanční nástroje – srovnatelné období

Viz Finanční deriváty uvedené níže.

(iii) Finanční aktiva a finanční závazky k obchodování – srovna-

telné období

Do kategorie finančních aktiv a finančních závazků k obchodování 

se zařazují jednak finanční deriváty a jednak ostatní finanční aktiva, 

resp. ostatní finanční závazky k obchodování. Způsob vykazování 

finančních derivátů je popsán níže.

Do ostatních finančních aktiv, resp. ostatních finančních závazků 

k obchodování se zařazují nederivátové finanční nástroje. Jedná 

se o dluhové a majetkové cenné papíry pořízené nebo vystavené 

za účelem prodeje nebo zpětného odkupu v blízké budoucnosti. 

Tyto nástroje jsou vykázány ve výkazu o finanční situaci v položce 

„Ostatní finanční aktiva k obchodování“, resp. „Ostatní finanční 

závazky k obchodování“ v rámci „Finančních aktiv k obchodování“, 

resp. „Finančních závazků k obchodování“.

Změny reálné hodnoty ostatních finančních aktiv, resp. ostatních 

finančních závazků k obchodování (u dluhových cenných papírů 

v čisté ceně) se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce „Čistý 

zisk z obchodních operací“. Úrokové výnosy a náklady se vykazují 

ve výkazu zisku a ztráty v položce „Čistý úrokový výnos“ a podpo-

ložkách „Ostatní obdobné náklady“ a „Ostatní obdobné výnosy“. 

Přijaté dividendy se vykazují v položce „Výnosy z dividend“.

Jsou-li cenné papíry nakoupené se současným sjednáním zpět-

ného prodeje nebo zapůjčené formou zápůjčky cenných papírů 

následně prodány třetí straně, povinnost vrátit je se zaúčtuje jako 

prodej nakrátko (short sale) v rámci „Ostatních finančních závazků 

k obchodování“.

(iv) Finanční aktiva a finanční závazky v reálné hodnotě vykázané 

do zisku nebo ztráty – srovnatelné období

Jedná se o kategorii finančních aktiv a finančních závazků, u nichž 

management při prvotním zaúčtování rozhodl, že budou oceňovány 

reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů (tj. uplatnil 

tzv. fair value option).

Skupina tuto možnost využívá u finančních aktiv řízených na prin-

cipu oceňování reálnou hodnotou. Výkonnost portfolia takových 

finančních aktiv je vyhodnocována na základě zdokumentované 

investiční strategie a výsledky jsou pravidelně reportovány klíčo-

vým řídícím pracovníkům skupiny. Portfolio je tvořeno především 

podílovými listy fondů, cennými papíry finančních institucí a stát-

ními dluhopisy.

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty se ve 

výkazu o finanční situaci vykazují v položce „Finanční aktiva v reálné 

hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty“. Změny jejich reálné hodnoty 

se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce „Zisky nebo ztráty 

z finančních nástrojů vykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo 

ztráty“. Úrokové výnosy z dluhových nástrojů se vykazují v položce 

„Čistý úrokový výnos“ a podpoložkách „Ostatní obdobné náklady“ 

a „Ostatní obdobné výnosy“. Dividendy z kapitálových nástrojů se 

vykazují v položce „Výnosy z dividend“.
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Skupina využívá fair value option rovněž u některých hybridních 

finančních závazků, a to v následujících případech:

 – oceňování reálnou hodnotou eliminuje nebo významně omezuje 

nesoulad mezi finančním závazkem, který by se za normálních 

okolností oceňoval naběhlou hodnotou, a souvisejícím derivátem 

oceněným reálnou hodnotou;

 – do kategorie nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou do zisku 

nebo ztráty se zařadí celá hybridní smlouva, protože obsahuje 

vložený derivát.

Finanční závazky, které se skupina rozhodla ocenit reálnou hodnotou 

do zisku nebo ztráty, se vykazují ve výkazu o finanční situaci v po-

ložce „Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo 

ztráty“ a dále se dělí na „Vklady klientů“ a „Emitované dluhové cenné 

papíry“. Změny jejich reálné hodnoty se vykazují ve výkazu zisku 

a ztráty v položce „Zisk nebo ztráta z finančních aktiv a závazků vy-

kázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty“. Související úrokové 

náklady se zahrnují do položky „Čistý úrokový výnos“ a podpoložky 

„Ostatní obdobné náklady“.

(v) Realizovatelná finanční aktiva – srovnatelné období

Jako realizovatelná finanční aktiva se klasifikují dluhové a majetkové 

cenné papíry, případně další majetkové účasti ve společnostech bez 

podstatného vlivu. Pokud jde o majetkové cenné papíry, do této 

kategorie se zařazují ty, které nejsou klasifikovány ani jako finanční 

aktiva k obchodování ani jako finanční aktiva v reálné hodnotě vyká-

zané do zisku nebo ztráty. Pokud jde o dluhové cenné papíry, v této 

kategorii jsou ty, u kterých je úmyslem držet je po dobu neurčitou, 

a které mohou být prodány kvůli získání likvidity nebo v reakci na 

změnu tržních podmínek.

Realizovatelná finanční aktiva se oceňují reálnou hodnotou a ve 

výkazu o finanční situaci jsou vykázána v položce „Realizovatelná 

finanční aktiva“.

Nerealizované zisky a ztráty se účtují do ostatního úplného výsledku 

hospodaření a až do vyřazení nebo znehodnocení aktiva se vykazují 

v položce „Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv“. 

V případě vyřazení nebo znehodnocení realizovatelného finančního 

aktiva se kumulovaný zisk či ztráta původně zaúčtované do ostatního 

úplného výsledku hospodaření vykážou ve výkazu zisku a ztráty, 

a to v položce „Čistý zisk nebo ztráta z finančních aktiv a závazků 

nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty“ v případě pro-

deje aktiva nebo v položce „Čistá ztráta ze znehodnocení finančních 

aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty“ v případě 

snížení jeho hodnoty.

Úrokové výnosy z realizovatelných finančních aktiv se vykazují 

v položce „Čistý úrokový výnos“ a podpoložce „Úrokové výnosy“. 

Přijaté dividendy se vykazují v položce „Výnosy z dividend“.

Majetkové cenné papíry, u nichž není k dispozici kotovaná tržní 

cena a jejichž reálnou hodnotu nelze spolehlivě stanovit, se oceňují 

pořizovací cenou sníženou o opravnou položku (ztrátu z trvalého 

snížení hodnoty). Jedná se o cenné papíry, pro které neexistuje trh – 

tedy nekotované investice. V roce 2017, jako součást zavedení IFRS 

9, byly vyvinuty oceňovací modely pro tyto nekotované investice. 

Skupina považuje stanovení reálné hodnoty pomocí těchto modelů za 

spolehlivé. Výsledkem bylo přecenění těchto nekotovaných investic 

na reálnou hodnotu v průběhu roku 2017.

(vi) Finanční aktiva držená do splatnosti – srovnatelné období

Nederivátová finanční aktiva s fixními či určitelnými platbami a pevně 

stanoveným termínem splatnosti, u nichž má skupina záměr držet 

je do splatnosti a je schopná tak učinit, se klasifikují jako finanční 

aktiva držená do splatnosti a ve výkazu o finanční situaci se vykazují 

v položce „Finanční aktiva držená do splatnosti“. Po prvotním vyká-

zání se oceňují naběhlou hodnotou. Při výpočtu naběhlé hodnoty 

se zohledňují veškeré diskonty, prémie a transakční náklady, které 

jsou nedílnou součástí efektivní úrokové míry.

Úrokové výnosy z finančních aktiv držených do splatnosti se vykazují 

ve výkazu zisku a ztráty v položce „Čistý úrokový výnos“ a podpo-

ložce „Úrokové výnosy“. Ztráty ze snížení hodnoty těchto finančních 

aktiv se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce „Čistá ztráta ze 

znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do 

zisku nebo ztráty“. Zisky nebo ztráty realizované při jejich příleži-

tostném prodeji se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce „Čistý 

zisk nebo ztráta z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné 

hodnotě do zisku nebo ztráty“.

(vii) Úvěry a pohledávky – srovnatelné období

Finanční aktiva splňující definici úvěrů a pohledávek jsou vykázána 

ve výkazu o finanční situaci v položkách „Úvěry a jiné pohledávky 

za bankami“ a „Úvěry a jiné pohledávky za klienty“. V těchto po-

ložkách výkazu o finanční situaci jsou zahrnuty rovněž pohledávky 

z finančního leasingu, které se účtují podle IAS 17.

Úvěry a pohledávky jsou nederivátová finanční aktiva (včetně dlu-

hových cenných papírů) s fixními či určitelnými platbami a pevně 

stanoveným termínem splatnosti, pro něž není k dispozici kotovaná 

tržní cena, a současně se nejedná o:

 – finanční aktiva, která skupina hodlá prodat okamžitě nebo v blíz-

ké budoucnosti, ani o finanční aktiva, která jsou při prvotním 

zaúčtování oceněna reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo 

ztráty;

 – finanční aktiva, která skupina při prvotním zaúčtování zařadila do 

kategorie realizovatelných finančních aktiv;

 – finanční aktiva, u nichž skupina nemůže získat zpět prakticky 

celou svou počáteční investici z jiného důvodu než pro zhoršení 

bonity úvěru.

Po prvotním zaúčtování se úvěry a pohledávky oceňují naběhlou 

hodnotou. Způsob následného přeceňování pohledávek z titulu fi-

nančního leasingu je popsán v sekci „Leasing“. Úrokové výnosy se 

vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce „Čistý úrokový výnos“ 

a podpoložce „Úrokové výnosy“. Ztráty ze snížení hodnoty úvěrů 

a pohledávek se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce „Čistá 

ztráta ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné 

hodnotě do zisku nebo ztráty“.
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(viii) Finanční závazky v naběhlé hodnotě – srovnatelné období

Finanční závazky se oceňují naběhlou hodnotou, případně reálnou 

hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty.

Pro jejich vykázání ve výkazu o finanční situaci se používá položka 

„Finanční závazky v naběhlé hodnotě“, která se dále dělí na „Vklady 

bank“, „Vklady klientů“, „Emitované dluhové cenné papíry“ a „Ostatní 

finanční závazky“.

Úrokové náklady se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce 

„Čistý úrokový výnos“ a podpoložce „Úrokové náklady“. Zisky 

a ztráty z titulu odúčtování finančních závazků v naběhlé hodnotě 

(především z důvodu jejich zpětného odkupu) se vykazují v položce 

„Čistý zisk nebo ztráta z finančních aktiv a závazků nevykázaných 

v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty“.

(ix) Day 1 profit

V případě, že existuje rozdíl mezi transakční cenou na aktivním trhu 

a reálnou hodnotou z jiné zjistitelné běžné tržní transakce se stej-

ným nástrojem nebo založené na oceňovacích technikách, jejichž 

proměnné obsahují pouze data z trhu, vykazuje skupina rozdíl mezi 

transakční cenou a reálnou hodnotou (tzv. „Day 1 profit“) ve výkazu 

zisku a ztráty v položce „Čistý zisk z obchodních operací“.

(x) Vztahy mezi položkami výkazu o finanční situaci, způsobu jejich ocenění a kategoriemi finančních nástrojů:

Položka výkazu o finanční situaci Způsob ocenění Kategorie finančních nástrojů

Reálnou 
hodnotou

Naběhlou 
hodnotou Ostatní

Aktiva  

Pokladní hotovost a hotovost 
u centrálních bank x

Nominální 
hodnota Není relevantní

Finanční aktiva k obchodování  

Deriváty k obchodování x
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané  
do zisku nebo ztráty

Ostatní obchodní aktiva x
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané  
do zisku nebo ztráty

Finanční aktiva v reálné hodnotě 
vykázané do zisku nebo ztráty x

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané  
do zisku nebo ztráty

Realizovatelná finanční aktiva x Realizovatelná finanční aktiva

Finanční aktiva držená do splatnosti x Finanční nástroje držené do splatnosti

Úvěry a jiné pohledávky za bankami x Úvěry a pohledávky

Úvěry a jiné pohledávky za klienty x Úvěry a pohledávky

Zajišťovací deriváty x Není relevantní

  

Závazky a vlastní kapitál  

Finanční závazky k obchodování  

Deriváty k obchodování x
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané  
do zisku nebo ztráty

Ostatní finanční závazky 
k obchodování x

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané  
do zisku nebo ztráty

Finanční závazky v reálné hodnotě 
vykázané do zisku nebo ztráty x

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané  
do zisku nebo ztráty

Finanční závazky v naběhlé hodnotě x Finanční závazky v naběhlé hodnotě

Zajišťovací deriváty x Není relevantní

Požadavky IFRS 7 na zveřejňování informací v příloze účetní závěrky zahrnují ještě dvě další kategorie finančních nástrojů, které nejsou 

v tabulce výše uvedeny, a to finanční záruky a neodvolatelné úvěrové přísliby.
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Znehodnocení finančních nástrojů dle IFRS 9

Skupina vykazuje opravné položky na znehodnocení svých finanč-

ních nástrojů kromě těch, které jsou oceňovány reálnou hodnotou 

do zisku nebo ztráty, leasingových pohledávek a podrozvahového 

úvěrového rizika plynoucího z finančních záruk a některých úvě-

rových příslibů. Znehodnocení vychází z očekávaných úvěrových 

ztrát, jejichž ocenění odráží:

 – nezávislou a pravděpodobnostně váženou hodnotu určenou 

vyhodnocením rozsahu možných výsledků;

 – časovou hodnotu peněz;

 – důvodné a podpůrné informace o minulých událostech, současných 

podmínkách a předpovědích budoucích ekonomických podmínek, 

které jsou k datu vykázání k dispozici bez vynaložení nadměrného 

úsilí nebo nákladů.

Znehodnocení je vykázáno jako opravná položka. Ke stanovení výše 

očekávané úvěrové ztráty a vykázání úrokových výnosů skupina 

rozlišuje tři stupně znehodnocení.

Stupeň 1 se týká finančních nástrojů, u kterých nedošlo k výraznému 

nárůstu úvěrového rizika od prvotního vykázání. Znehodnocení se 

rovná dvanáctiměsíční očekávané úvěrové ztrátě. Úrokový výnos 

je vykazován prostřednictvím efektivní úrokové míry aplikované 

na brutto účetní hodnotu finančního aktiva.

U finančních nástrojů ve Stupni 2 došlo k významnému nárůstu 

úvěrového rizika od prvotního vykázání. Znehodnocení je rovno 

očekávaným úvěrovým ztrátám za dobu trvání finančního nástroje. 

Úrokový výnos je vykazován stejně jako v případě Stupně 1 pro-

střednictvím efektivní úrokové míry aplikované na hrubou účetní 

hodnotu finančního aktiva.

Finanční aktiva ve Stupni 3 jsou úvěrově znehodnocena. Pro koncepci 

„úvěrového znehodnocení“ podle IFRS 9 skupina obecně přijala 

přístup odpovídající regulatornímu konceptu (tj. CRR) „selhání“ 

úvěrové expozice. Výše znehodnocení odpovídá očekávaným úvě-

rovým ztrátám za dobu trvání finančního nástroje. Úrokový výnos je 

vypočítán metodou efektivní úrokové míry aplikované na naběhlou 

hodnotu finančního aktiva (tj. čistou účetní hodnotu). Z pohledu 

výkazu o finanční situaci se úroky časově rozlišují na základě brutto 

účetní hodnoty finančních aktiv. Rozdíl mezi časově rozlišenými úroky 

na aktivech a vykázanými úrokovými výnosy se promítá do účtu 

opravných položek (bez vlivu na ztrátu ze znehodnocení). Klasifikace 

Stupně 3 není relevantní pro úvěrové přísliby a finanční záruky.

Podrobnější informace o identifikaci významného nárůstu úvěro-

vého rizika, včetně kolektivního posouzení, odhadovacích technik 

používaných k měření dvanáctiměsíčních očekávaných úvěrových 

ztrát a očekávaných úvěrových ztrát (ECL) do splatnosti finančního 

instrumentu a definice selhání jsou uvedeny v poznámce 36 „Řízení 

rizik“, část „Úvěrové riziko“.

Opravné položky tvořené na očekávané ztráty snižují hodnotu aktiv. 

Tj. u finančních aktiv oceněných naběhlou hodnotou je čistá účetní 

hodnota finančního aktiva prezentovaná ve výkazu o finanční situ-

aci tvořená rozdílem mezi hrubou účetní hodnotou a kumulativní 

očekávanou ztrátou. U finančních aktiv oceňovaných FVOCI se ztráta 

ze znehodnocení zaúčtuje proti ostatnímu úplnému výsledku, kon-

krétně v položce „Oceňovací rozdíly ze změny reálné hodnoty“ ve 

výkazu o změnách vlastního kapitálu. Úvěrové ztráty z úvěrových 

příslibů a finančních záruk jsou uvedeny ve výkazu o finanční situaci 

v položce „Rezervy“.

U finančních aktiv, která jsou úvěrově znehodnocena při prvotním 

zaúčtování (zakoupené nebo vzniklé úvěrové znehodnocení – fi-

nanční aktiva POCI), se očekávané úvěrové ztráty prvotně zohlední 

v efektivní úrokové sazbě. V důsledku toho se při prvotním uzná-

ní nezohledňuje žádná ztráta. Následně jsou nepříznivé změny 

očekávaných úvěrových ztrát po prvotním zaúčtování účtovány 

jako zvýšení ztráty, zatímco příznivé změny se vykazují jako zisk 

ze snížení znehodnocení, který zvyšuje hrubou účetní hodnotu 

finančních aktiv POCI. Pro finanční aktiva POCI se nerozlišují žádné 

stupně znehodnocení.

Ve výkazu zisku a ztráty jsou ztráty ze znehodnocení a jejich zrušení 

(zisky) ze všech druhů finančních nástrojů nevykazovaných v reálné 

hodnotě do zisku nebo ztráty uvedeny v položce „Zisk nebo ztráta 

ze znehodnocení finančních nástrojů“.

Snížení hodnoty finančních aktiv a ztráty z titulu 
úvěrových rizik u podmíněných závazků dle IAS 39 
ve srovnatelném období

Dle IAS 39 skupina vždy k rozvahovému dni posuzuje, zda existují 

objektivní důkazy svědčící o snížení hodnoty finančního aktiva nebo 

skupiny finančních aktiv. Hodnota finančního aktiva nebo skupiny 

finančních aktiv se považuje za sníženou pouze tehdy, pokud exis-

tuje objektivní důkaz o snížení hodnoty v důsledku jedné nebo více 

událostí, ke kterým došlo po prvotním zaúčtování aktiva („ztrátová 

událost“), a když tato ztrátová událost (nebo události) má dopad na 

odhadované budoucí peněžní toky z finančního aktiva nebo skupiny 

finančních aktiv, které lze spolehlivě odhadnout.

Jako primární kritéria ztrátové události skupina používá definici se-

lhání dlužníka podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 575/2013 (CRR). K selhání dlužníka (ztrátové události) dochází, 

jestliže:

 – dlužník je u významného úvěrového závazku v prodlení s platbami 

jistiny nebo úroků více než 90 dní;

 – z konkrétních událostí nebo informací je zřejmé, že dlužník své 

úvěrové závazky pravděpodobně nesplatí;

 – v plné výši, aniž by byla uplatněna taková opatření jako realizace 

zajištění;

 – dlužník je předmětem restrukturalizace z důvodu finančních potíží, 

tj. dochází ke změně smluvních podmínek, v jejichž důsledku 

vznikne významná ztráta;

 – vůči dlužníkovi bylo zahájeno insolvenční řízení nebo jiný podobný 

ochranný režim.
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Skupina se snaží maximalizovat příležitosti k inkasu pohledávek a sní-

žit případy selhání dlužníka na minimum. S dlužníky, kteří se ocitli 

ve finančních potížích, proto jedná o změně úvěrových podmínek 

(tzv. forbearance (úleva)). Úlevu lze poskytnout jak u retailových, 

tak u korporátních úvěrů. V souladu s metodikou forbearance skupina 

poskytne úlevu v případě, že dlužník je v selhání, resp. existuje-li 

vysoké riziko jeho selhání a současně je prokazatelně doloženo, že 

vyvinul veškeré úsilí, aby úvěr splácel podle původních smluvních 

podmínek, a očekává se, že upravené podmínky bude schopen 

splnit. Úprava podmínek může mít formu prodloužení splatnosti 

úvěru, snížení splátek, změny splátkového kalendáře pro platby 

úroků, snížení úrokové sazby či prominutí úroků z prodlení, změny 

splátek revolvingového úvěru.

Úvěry, u nichž skupina poskytla úlevu, jsou nadále vedeny v aktivech 

a případné snížení hodnoty se u nich posuzuje na základě uprave-

ných podmínek. Nicméně pokud lze úpravu podmínek kvalifikovat 

jako zánik podstatné části práv na inkaso peněžních toků z důvodu 

významné změny jejich načasování nebo výše, skupina stávající 

úvěr odúčtuje a úvěr s upravenými podmínkami zaúčtuje jako nový 

úvěr, který se prvotně oceňuje reálnou hodnotou.

Ztráty na úrovni portfolia skupina posuzuje s použitím konceptu 

vzniklých, ale nevykázaných ztrát. O snížení hodnoty finančních aktiv 

svědčí objektivní údaje dokládající měřitelný pokles odhadovaných 

budoucích peněžních toků, například změny ekonomických podmí-

nek, které korelují s prodleními u aktiv v portfoliu. Koncept vzniklých, 

ale nevykázaných ztrát vymezuje dobu od ztrátové události, která 

je příčinou budoucích problémů, až do okamžiku, kdy skupina pro-

blémy zjistí, tj. kdy dojde k selhání dlužníka. O úvěrových ztrátách 

u podmíněných závazků skupina účtuje, pokud je pravděpodobné, 

že bude muset čerpat zdroje, aby vypořádala podmíněný závazek 

vystavený úvěrovému riziku, a že jí v této souvislosti vznikne ztráta.

Odpisy

V případě, že byly vyčerpány všechny reálné možnosti restruktura-

lizace nebo vymáhání úvěru a jeho splacení je nepravděpodobné, je 

tato pohledávka odepsána do nákladů proti odpovídajícímu použití 

opravné položky na účtu „Čistá ztráta ze znehodnocení finančních 

aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty“ ve 

výkazu zisku a ztráty. Pominou-li důvody pro tvorbu opravných 

položek, jsou tyto rozpuštěny do výnosů pro nadbytečnost; odpo-

vídající částka, stejně jako částka inkasovaného výnosu z již dříve 

odepsaných pohledávek, je zaznamenána na účtu „Čistá ztráta ze 

znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do 

zisku nebo ztráty“ ve výkazu zisku a ztráty.

Odúčtování finančních nástrojů včetně zohlednění 
smluvních úprav

(i) Odúčtování finančních aktiv

Finanční aktivum (resp. je-li relevantní, jeho část nebo část sku-

piny aktiv obdobného charakteru) je odúčtováno v následujících 

případech:

 – Smluvní práva k peněžním tokům plynoucím z aktiva vypršela, 

 – skupina převedla práva na peněžní toky z finančního aktiva na jiný 

subjekt nebo skupina převzala povinnost vyplatit peněžní toky 

v plné výši bez zbytečného odkladu třetí straně („pass-through“ 

arrangement); přičemž skupina buď:

 – převedla v podstatě všechna rizika a užitky spojené s vlastnict-

vím převáděného finančního aktiva; nebo

 – nepřevedla ani si neponechala v podstatě všechna rizika a užitky 

spojené s vlastnictvím aktiva, ale převedla kontrolu nad aktivem.

Rozdíl mezi účetní hodnotou odúčtovaného aktiva a obdrženým 

protiplněním je vykázán ve výkazu zisku a ztráty v položce „Zisky 

nebo ztráty z odúčtování finančních aktiv vykázaných v naběhlé 

hodnotě“ nebo v případě finančních aktiv oceňovaných v reálné 

hodnotě se změnami účtovanými do ostatního úplného výsledku 

(FVOCI) v položce „Ostatní zisky nebo ztráty z odúčtování finančních 

nástrojů nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty“. 

U finančních aktiv vykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo 

ztráty se výnosy nebo ztráty z titulu odúčtování vykazují společně 

s výsledkem ocenění v položce „Čistý zisk z obchodních operací“ či 

„Zisky nebo ztráty z finančních nástrojů vykázaných v reálné hodnotě 

do zisku nebo ztráty“.

Ve srovnávacím období jsou položky „Čisté zisky nebo ztráty z finanč-

ních aktiv a závazků nevykázané v reálné hodnotě do zisku nebo 

ztráty“, „Zisky nebo ztráty z finančních nástrojů vykázaných v reálné 

hodnotě do zisku nebo ztráty“ a „Čistý výsledek hospodaření“ použity 

v závislosti na způsobu ocenění odúčtovaných finančních aktiv.

(ii) Kritéria odúčtování s ohledem na smluvní úpravy finančních 

aktiv

V rámci své běžné úvěrové činnosti a se souhlasem příslušných 

dlužníků může skupina znovu vyjednat nebo jinak upravovat ně-

které podmínky daných smluv. Může se jednat o tržně orientované 

obchodní ujednání nebo smluvní změny zaměřené na zmírnění či 

prevenci finančních potíží dlužníka. Za účelem zachycení ekonomické 

podstaty a finančního dopadu takových smluvních změn skupina 

vytvořila soubor kritérií pro posouzení, zda jsou nebo nejsou upra-

vené podmínky podstatně odlišné od původních podmínek. Tato 

kritéria byla částečně aplikována již v prostředí IAS 39 a jsou rovněž 

zapracována do koncepce zavedené IFRS 9, např. v případě změny 

smluvních peněžních toků.

Některá odúčtovací kritéria rozlišují, zda-li se smluvní úpravy uplat-

ňují na dlužníky, kteří čelí finančním obtížím. Uplatňování některých 

změn na dlužníky ve finančních obtížích se nepovažuje za podstatné, 

neboť jsou zaměřeny na zlepšení vyhlídek skupiny na vymáhání 

pohledávek tím, že se splátkové kalendáře přizpůsobí konkrétním 

finančním podmínkám dlužníků. Na druhé straně mohou být takové 

smluvní úpravy považovány za dostatečně závažné, aby odůvod-

ňovaly odúčtování, jak je podrobněji uvedeno níže.

Z tohoto pohledu vedou k odúčtování následující kritéria, pokud 

nejsou považována za opatření s úlevou, nejsou uplatněna na klienty 

v selhání nebo nevyvolají selhání:
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 – splátkový kalendář byl upraven tak, že vážená zbývající splatnost 

aktiv byla změněna o více než 100 % a nejméně o 2 roky oproti 

původnímu stavu;

 – změna načasování nebo výše smluvních peněžních toků, jejichž 

výsledkem je současná hodnota upravených peněžních toků 

(diskontovaná efektivní úrokovou sazbou před úpravou) odlišná 

o více než 10 % hrubé účetní hodnoty aktiva bezprostředně před 

úpravou (kumulativní posouzení s ohledem na všechny úpravy 

za posledních dvanáct měsíců);

 – obchodní ujednání o změně podmínek iniciovaná dlužníkem, 

který hledá lepší podmínky jako alternativu k refinancování, 

zatímco existuje možnost předčasného splacení či předčasného 

ukončení smlouvy a dostatečně konkurenční trh pro refinancování. 

Navíc náklady, které by dlužníkovi vznikly v případě předčasného 

splacení nebo předčasného ukončení smlouvy, by musely být 

posouzeny jako dostatečně nízké, aby nebyly odrazující. Aktivace 

odúčtování se jen zřídka používá na úvěrová aktiva ve Stupni 2 

a nikdy se nepoužívá ve Stupni 3.

Pokud jsou smluvní změny, které se označují jako opatření s úlevou, 

uplatněné na klienty v selhání nebo vyvolají selhání tak významné, 

že jsou považovány za zánik původních smluvních práv, vedou 

k odúčtování. Příkladem takových úprav může být:

 – nová smlouva s výrazně odlišnými podmínkami podepsaná v rám-

ci restrukturalizace, která byla důsledkem dohody o pozastavení 

platnosti práv z původních aktiv;

 – konsolidace původních úvěrů do jednoho s výrazně odlišnými 

podmínkami;

 – transformace revolvingového úvěru na nerevolvingový.

Smluvní úpravy vedoucí k odúčtování původních aktiv vedou k pr-

votnímu uznání nových finančních aktiv. Pokud je dlužník v selhání 

nebo významná úprava vede k selhání, bude považováno nové 

aktivum za úvěrově znehodnocené (POCI). Rozdíl mezi účetní hod-

notou odúčtovaného aktiva a počáteční reálnou hodnotou nového 

POCI aktiva je uveden ve výkazu zisku a ztráty jako položka „Zisk 

nebo ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů“.

Není-li dlužník v selhání anebo významná úprava nevede k selhání, 

bude nové aktivum po ukončení vykazování původního aktiva ve 

Stupni 1. U úvěrů oceněných v naběhlé hodnotě je nenaběhlý zů-

statek původních poplatků nebo transakčních nákladů zahrnutých 

v efektivní úrokové sazbě vykázán v položce „Čistý úrokový výnos“ 

a podpoložce „Úrokový výnos“ ke dni odúčtování. Tvorba opravné 

položky k úvěrové ztrátě spojené s původním aktivem k datu této 

významné změny, stejně jako opravná položka na úvěrové ztráty 

vykázaná pro nové aktivum je uvedena v položce „Zisk nebo ztráta 

ze znehodnocení finančních nástrojů“. Zbývající rozdíl je uveden 

v položce „Zisky nebo ztráty z odúčtování finančních aktiv vykáza-

ných v naběhlé hodnotě“.

Pro finanční aktiva vykázaná v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty 

bez ohledu na to, zda jsou v prodlení, jsou zisky a ztráty z odúčtování 

zahrnuty ve stejných položkách výkazu zisku a ztráty jako výsledek 

jejich ocenění, tzn. v položce „Zisky nebo ztráty z finančních nástrojů 

vykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty“.

U dluhových nástrojů, které nejsou oceněny v reálné hodnotě a které 

podléhají smluvním změnám, jež nevedou k odúčtování, je brutto 

účetní hodnota aktiva upravena a zisk nebo ztráta z modifikace je 

zaúčtována do zisku nebo ztráty. Upravený hospodářský výsledek 

se rovná rozdílu mezi hrubou účetní hodnotou před úpravou a sou-

časnou hodnotou peněžních toků na základě upravených podmínek 

diskontovaných původní efektivní úrokovou mírou. Ve výkazu zisku 

a ztráty je zisk nebo ztráta uvedena v položce „Čistý úrokový výnos“ 

a podpoložkách „Úrokové výnosy“ nebo „Úrokové náklady“.

(iii) Odúčtování finančních závazků

Finanční závazek je odúčtován, když je závazek splacený, zrušen 

nebo vyprší. Toto obvykle nastane, když je závazek splacen nebo 

odkoupen. Ve výkazu zisku a ztráty je rozdíl mezi účetní hodnotou 

odúčtovaného finančního závazku a zaplacenou protihodnotou 

uveden v položce „Ostatní zisky nebo ztráty z odúčtování finančních 

nástrojů nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty“ (ve 

srovnávacím období „Čistý zisk nebo ztráta z finančních aktiv a zá-

vazků nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty“),“ Zisky 

nebo ztráty z finančních nástrojů vykázaných v reálné hodnotě do 

zisku nebo ztráty“ a „Čistý zisk z obchodních operací“ v závislosti na 

kategorii ocenění odúčtovaného finančního závazku.

Finanční deriváty

Pokud jde o používané deriváty, jedná se v případě skupiny přede-

vším o úrokové swapy, futures, FRA, úrokové opce, měnové swapy, 

měnové opce. Deriváty se oceňují reálnou hodnotou a vykazují se 

jako aktiva, je-li jejich reálná hodnota kladná, resp. jako závazky 

v případě záporné reálné hodnoty.

Pro účely prezentace v účetních výkazech se finanční deriváty dělí na:

 – deriváty k obchodování; a

 – zajišťovací deriváty.

Jako deriváty k obchodování jsou zařazeny finanční deriváty, které 

neplní funkci zajišťovacího nástroje. Tyto deriváty jsou vykázány 

ve výkazu o finanční situaci v položce „Deriváty k obchodování“ 

v rámci „Finančních aktiv k obchodování“, resp. „Finančních zá-

vazků k obchodování“. Do této položky se zahrnují všechny typy 

finančních derivátů nepoužívaných jako zajištění, bez ohledu na 

jejich interní klasifikaci, tj. jak deriváty vedené v obchodním, tak 

bankovním portfoliu.

Jako zajišťovací deriváty jsou zařazeny deriváty, které plní funkci 

zajišťovacího nástroje v zajištěních splňujících podmínky vymezené 

v IAS 39. Tyto deriváty jsou vykázány ve výkazu o finanční situaci 

v aktivech, resp. v pasivech v položce „Zajišťovací deriváty“.

Změny reálné hodnoty (čisté ceny – „clean price“) zajišťovacích 

derivátů se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce „Čistý zisk 

z obchodních operací “. Účinná část změn reálné hodnoty zajišťo-
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vacího derivátu (v plné ceně, tj. včetně naakumulované úrokové 

složky) u zajištění peněžních toků se vykazuje v ostatním úplném 

výsledku v položce „Oceňovací rozdíly ze zajištění peněžních toků“. 

Neúčinná část změn reálné hodnoty zajišťovacího derivátu (v čisté 

ceně) u zajištění peněžních toků se vykazuje ve výkazu zisku a ztráty 

v položce „Čistý zisk z obchodních operací“.

Úrokové výnosy/náklady týkající se zajišťovacích derivátů používa-

ných k zajištění reálné hodnoty se vykazují ve výkazu zisku a ztráty 

v položce „Čistý úrokový výnos“ a podpoložkách „Ostatní obdobné 

náklady“ nebo „Ostatní obdobné výnosy“. Úrokové výnosy/náklady 

týkající se zajišťovacích derivátů používaných k zajištění peněžních 

toků jsou součástí plné ceny derivátu (tj. včetně naakumulované 

úrokové složky), která se rozděluje na účinnou a neúčinnou část 

zajištění, jak je popsáno výše.

Vložené deriváty srovnatelné období a IFRS 9

Skupina obchoduje s dluhovými nástroji, jež obsahují strukturované 

prvky, tj. deriváty vložené do hostitelských nástrojů. Vložené deriváty 

se oddělují od hostitelského dluhového nástroje, jestliže jsou splněny 

následující podmínky:

 – ekonomické rysy derivátu úzce nesouvisejí s ekonomickými rysy 

hostitelského dluhového nástroje a riziky s ním spojenými;

 – vložený derivát splňuje definici derivátu podle IAS 39;

 – hybridní nástroj není zařazen jako finanční aktivum, resp. finanční 

závazek určený k obchodování ani jako finanční aktivum, resp. 

finanční závazek v reálné hodnotě vykázaný do zisku nebo ztráty.

Vložené deriváty oddělené od hostitelského dluhového nástroje se 

účtují jako samostatné deriváty a vykazují se ve výkazu o finanční 

situaci v položce „Deriváty k obchodování“ v rámci „Finančních aktiv 

k obchodování“ a „Finančních závazků k obchodování“.

V případě derivátů úzce nesouvisejících s hostitelskou smlouvou, 

které skupina odděluje, se jedná především o deriváty vložené do 

emitovaných hostitelských dluhových nástrojů vedených v závazcích. 

Typickým příkladem jsou emise dluhopisů nebo vklady obsahující 

úrokový cap, floor nebo collar, který byl na počátku „v penězích“, 

smluvní prvky, které platbu vážou na jinou proměnnou než úrok, 

tj. např. na směnný kurz, cenu kapitálového nástroje nebo komodity, 

cenový index nebo úvěrové riziko třetí strany.

Od roku 2018, namísto oddělení vložených derivátů, skupina vy-

kazuje celý finanční závazek jako oceňovaný v reálné hodnotě do 

zisku nebo ztráty (FVPL).

Repo obchody a reverzní repo obchody

Repo obchody, nebo též dohody o prodeji a zpětném odkupu, jsou 

transakce, v jejichž rámci dochází k prodeji cenných papírů na základě 

smlouvy o zpětné koupi k předem určenému datu. Prodané cenné 

papíry zůstávají vykázány ve výkazu o finanční situaci, protože sku-

pina si vzhledem k závazku odkoupit je zpět na konci transakce za 

pevnou cenu ponechala v podstatě všechna rizika a užitky spojené 

s jejich vlastnictvím. Skupina rovněž zůstává příjemcem veškerých 

kuponů a dalších příjmů plynoucích po dobu repo obchodu z převe-

dených cenných papírů. Tyto platby jsou skupině buď poukazovány 

přímo, nebo se zohledňují v ceně zpětné koupě.

Přijaté finanční prostředky se v souladu s ekonomickou podstatou 

transakce (úvěr poskytnutý bance) vykazují ve výkazu o finanční 

situaci ve „Finančních závazcích v naběhlé hodnotě, a to v položce 

„Vklady bank“ nebo „Vklady klientů“. Rozdíl mezi prodejní a zpět-

nou kupní cenou se účtuje jako úrokový náklad, vykazuje se ve 

výkazu zisku a ztráty v položce „Čistý úrokový výnos“ a podpoložce 

„Úrokové náklady“ a časově se rozlišuje po dobu trvání smlouvy. 

Finanční aktiva, která skupina převedla na základě dohody o prodeji 

a zpětném odkupu, zůstávají ve výkazu o finanční situaci a oceňují 

se v souladu s pravidly relevantními pro příslušnou položku výkazu 

o finanční situaci. Navíc jsou uvedeny v pozici „z toho zastavené jako 

zajištění“ u příslušných položek výkazu o finanční situaci.

Naproti tomu cenné papíry koupené na základě smluv o zpětném 

prodeji k předem určenému datu (reverzní repo obchody) se ve vý-

kazu o finanční situaci nevykazují. Tyto transakce s cennými papíry 

se také označují jako reverzní repo obchody. Poskytnuté plnění je 

v souladu s ekonomickou podstatou transakce (úvěr poskytnutý 

skupinou) vykazováno ve výkazu o finanční situaci v položkách 

„Úvěry a jiné pohledávky za bankami“ nebo „Úvěry a jiné pohledávky 

za klienty“. Rozdíl mezi nákupní a zpětnou prodejní cenou se účtuje 

jako úrokový výnos, časově se rozlišuje po dobu trvání smlouvy 

a vykazuje se ve výkazu zisku a ztráty v položce „Čistý úrokový 

výnos“ a podpoložce „Úrokový výnos“.

Zápůjčky cenných papírů

V případě zápůjčky cenných papírů dochází k převodu jejich vlastnictví 

z věřitele na dlužníka, pokud se dlužník zaváže, že na konci sjednané 

lhůty převede zpět na věřitele nástroje stejného typu, kvality a ve 

stejném počtu a uhradí poplatek odpovídající době trvání půjčky. 

Cenné papíry poskytnuté dlužníkovi nejsou odúčtovány. Protože 

u zápůjčky cenných papírů skupina na konci sjednané lhůty dostane 

cenné papíry zpět, ponechává si v podstatě všechna rizika a užitky 

spojené s jejich vlastnictvím. Skupina rovněž zůstává příjemcem 

veškerých kuponů a dalších příjmů plynoucích po dobu zápůjčky 

z převedených cenných papírů. Zapůjčené cenné papíry jsou uve-

deny v položce „z toho zastavené jako zajištění“ u příslušné položky 

výkazu o finanční situaci.

Dlužník nevykazuje zapůjčené cenné papíry ve svém výkazu o finanč-

ní situaci, s výjimkou případů, kdy je prodá třetí straně. Povinnost 

vrátit cenné papíry se v takovém případě vykáže jako prodej nakrátko 

(short sale) v rámci „Ostatních finančních závazků k obchodování“.

Zajišťovací účetnictví

Skupina používá pro řízení úrokových a kurzových rizik derivátové 

finanční nástroje. Skupina se rozhodla pro zajišťovací účetnictví 

nadále využívat standard IAS 39, neboť IFRS 9 tuto volbu umožňuje. 
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Na počátku zajištění skupina formálně zdokumentuje vztah mezi 

zajištěnou položkou a zajišťovacím nástrojem, včetně charakteru 

rizika, cílů a strategie zajištění a metody, která bude používána pro 

posouzení účinnosti zajišťovacího vztahu. Zajištění se považuje za 

vysoce účinné, jestliže po celé období zajišťovacího vztahu budou 

změny reálných hodnot nebo peněžní toky u zajišťovacích nástrojů 

kompenzovat změny reálných hodnot nebo peněžní toky u zajiště-

ných položek, a to v rozmezí 80–125 %. Účinnost zajištění se posuzuje 

na počátku zajišťovacího vztahu i během jeho trvání. Konkrétní 

podmínky jednotlivých typů zajištění a testování jejich účinnosti jsou 

vymezeny interními zásadami pro zajišťovací účetnictví.

(i) Zajištění reálné hodnoty

Zajištění reálné hodnoty skupina používá pro řízení tržních rizik. 

U zajišťovacích vztahů, které splňují podmínky pro zajištění reálné 

hodnoty, se změny reálné hodnoty (čisté ceny) zajišťovacího ná-

stroje účtují do výkazu zisku a ztráty prostřednictvím položky „Čistý 

zisk z obchodních operací “. Úrokové výnosy/náklady týkající se 

zajišťovacích derivátů se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce 

„Čistý úrokový výnos“’a podpoložkách „Ostatní obdobné náklady“ 

nebo „Ostatní obdobné výnosy“. Změny reálné hodnoty zajištěné 

položky připadající na zajištěné riziko se rovněž účtují do výkazu zisku 

a ztráty prostřednictvím položky „Čistý zisk z obchodních operací“ 

a promítají se do účetní hodnoty zajištěné položky.

Zajišťovací vztah je ukončen, jestliže uplyne platnost zajišťovacího 

nástroje nebo je tento zajišťovací nástroj prodán, ukončen nebo 

uplatněn, případně pokud zajišťovací vztah již nesplňuje podmín-

ky pro zajišťovací účetnictví. V takovém případě se úprava reálné 

hodnoty zajištěné položky bude až do splatnosti finančního nástroje 

odpisovat prostřednictvím položky „Čistý úrokový výnos“ a podpo-

ložek „Ostatní obdobné náklady“ nebo „Ostatní obdobné výnosy“ 

do výkazu zisku a ztráty.

(ii) Zajištění peněžních toků

Cílem zajištění peněžních toků je eliminovat nejistotu ohledně bu-

doucích peněžních toků a stabilizovat čistý úrokový výnos. U zajiš-

ťovacích vztahů, které splňují podmínky pro zajištění peněžních toků, 

se zisk nebo ztráta ze zajišťovacího nástroje připadající na účinnou 

část zajištění účtuje do ostatního úplného výsledku a vykazuje 

se v položce „Oceňovací rozdíly ze zajištění peněžních toků“. Zisk 

nebo ztráta ze zajišťovacího nástroje připadající na neúčinnou část 

zajištění se účtuje do výkazu zisku a ztráty prostřednictvím polož-

ky „Čistý zisk z obchodních operací“. Pro účely posouzení účinné 

a neúčinné části zajištění se derivát uvažuje v plné ceně, tj. včetně 

naakumulované úrokové složky. Jakmile zajištěný peněžní tok 

ovlivní výkaz zisku a ztráty, zisk nebo ztráta ze zajišťovacího nástroje 

se převede z ostatního úplného výsledku do příslušné výnosové 

nebo nákladové položky výkazu zisku a ztráty (nejčastěji se jedná 

o „Čistý úrokový výnos“ a podpoložky „Ostatní obdobné náklady“ 

nebo „Ostatní obdobné výnosy“). Pokud jde o zajištěné položky, 

u zajištění peněžních toků se účtují stejný způsobem, jako by žádný 

zajišťovací vztah neexistoval.

Zajišťovací vztah je ukončen, jestliže uplyne platnost zajišťovacího 

nástroje nebo je tento zajišťovací nástroj prodán, ukončen nebo 

uplatněn, případně pokud zajišťovací vztah již nesplňuje podmínky 

pro zajišťovací účetnictví. V takovém případě kumulovaný zisk nebo 

ztráta ze zajišťovacího nástroje, původně vykázané v ostatním 

úplném výsledku, zůstanou až do uskutečnění transakce v položce 

„Oceňovací rozdíly ze zajištění peněžních toků“.

Zápočet finančních aktiv a závazků

Finanční aktiva a finanční závazky se vzájemně započítávají a ve 

výkazu o finanční situaci se vykazují v čisté částce pouze v případě, 

že skupina má v současnosti právně vymahatelný nárok zaúčto-

vané částky započítat a má v úmyslu vypořádat příslušné aktivum 

a příslušný závazek v čisté výši nebo realizovat příslušné aktivum 

a zároveň vypořádat příslušný závazek.

Finanční záruky – srovnatelné období

Skupina v rámci své běžné činnosti poskytuje finanční záruky, které 

představují různé typy akreditivů a záruk. Podle standardu IAS 39 

je finanční záruka smlouva, která vyžaduje, aby ručitel provedl 

specifickou platbu jako náhradu ztráty, která vznikne držiteli záruky

v důsledku toho, že konkrétní dlužník neprovedl platbu k datu 

splatnosti uvedenému v původních nebo upravených podmínkách 

úvěrového nástroje.

Pokud je skupina v pozici držitele záruky, příslušná finanční záruka 

není vykázána ve výkazu o finanční situaci, ale je zohledněna jako 

zajištění při stanovení snížení hodnoty zaručeného aktiva.

Skupina jako ručitel vykazuje finanční záruky v okamžiku, kdy 

se stává smluvní stranou záruky (tzn. v okamžiku přijetí nabídky 

záruky). Finanční záruky jsou na počátku oceněny reálnou hod-

notou. Počáteční ocenění obecně představuje odměna přijatá za 

poskytnutou záruku. Pokud v okamžiku uzavření smlouvy není 

přijata odměna, je reálná hodnota finanční záruky nulová, protože 

to je částka, za kterou by mohl být závazek převeden v rámci řádné 

transakce realizované mezi účastníky trhu. Následně je finanční zá-

ruka přehodnocena a posouzena z hlediska nutnosti tvorby rezervy 

v souladu s IAS 37. Případná rezerva se vykazuje ve výkazu o finanční 

situaci v položce „Rezervy“.

Přijatá odměna se vykazuje ve výkazu zisku a ztráty v položce „Vý-

nosy z poplatků a provizí“, a to rovnoměrně po dobu platnosti záruky.

Leasing

Leasing představuje smlouvu, na základě které pronajímatel převádí 

na nájemce právo užívat určité aktivum po předem dohodnutou dobu 

výměnou za platbu nebo sérii plateb. Finanční leasing je leasing, který 

převádí v podstatě veškerá rizika a výhody plynoucí z vlastnictví 

daného aktiva. Veškeré další leasingové smlouvy v rámci skupiny 

jsou klasifikovány jako operativní leasing.
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Skupina jako pronajímatel

Pronajímatel v případě finančního leasingu vykazuje pohledávku 

za nájemcem v položce „Úvěry a jiné pohledávky za klienty“ nebo 

„Úvěry a jiné pohledávky za bankami“. Příslušná pohledávka je ve 

výši současné hodnoty smluvně dohodnutých plateb s ohledem 

na zbytkovou hodnotu aktiva. Úrokové výnosy z pohledávky jsou 

vykázány ve výkazu zisku a ztráty v položce „Čistý úrokový výnos“ 

a podpoložce „Úrokový výnos.“

V případě operativního leasingu pronajímatel vykazuje pronajaté 

aktivum v rámci „Hmotného majetku“ nebo v rámci „Investic do 

nemovitostí“ a odpisuje v souladu s metodou odpisování platnou pro 

daný typ aktiva. Výnosy z pronájmu jsou vykazovány rovnoměrně 

během celé doby pronájmu ve výkazu zisku a ztráty v položce „Výno-

sy z pronájmu investic do nemovitostí a ostatní operativní pronájem“.

V případě leasingových smluv, u nichž je skupina v pozici pronají-

matele, se jedná prakticky výhradně o finanční leasing.

Skupina jako nájemce

Z pohledu nájemce skupina neuzavřela žádný pronájem, který by 

splňoval podmínky finančního leasingu. Splátky v rámci operativního 

leasingu jsou vykazovány jako náklad ve výkazu zisku a ztráty v po-

ložce „Ostatní správní náklady“ rovnoměrně po celou dobu pronájmu.

Přepočet cizí měny

Mezitímní konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření byl 

sestaven v českých korunách. Funkční měna je měna primárního 

ekonomického prostředí, ve kterém daná společnost působí. Každá 

společnost skupiny má vlastní funkční měnu a položky obsažené 

v jejích finančních informacích jsou oceněny za použití této funkční 

měny.

Pro přepočet cizích měn se používají směnné kurzy vyhlášené ČNB. 

V případě společností ve skupině, jejichž funkční měnou je euro, se 

používají referenční sazby vyhlášené Evropskou centrální bankou 

(„ECB“).

(i) Transakce a zůstatky v cizí měně

Transakce v cizí měně se prvotně oceňují za použití směnného kurzu 

funkční měny platného k datu transakce. Následně jsou peněžní 

aktiva a závazky denominované v cizích měnách přepočteny pří-

slušnými směnnými kurzy funkční měny platnými k rozvahovému 

dni. Veškeré kurzové rozdíly jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty 

v položce „Čistý zisk z obchodních operací“. Aktiva a závazky nepe-

něžní povahy původně oceněné historickou pořizovací cenou v cizí 

měně jsou přepočteny na české koruny směnným kurzem platným 

k datu původní transakce. Nepeněžní aktiva a závazky původně 

oceněné reálnou hodnotou v cizí měně jsou přepočítány na české 

koruny směnným kurzem platným k datu stanovení reálné hodnoty.

(ii) Přepočet účetních závěrek společností ve skupině

Aktiva a závazky zahraničních jednotek skupiny (zahraničních 

dceřiných společností a organizačních složek) se přepočítávají na 

prezentační měnu skupiny, jíž jsou české koruny, směnným kurzem 

platným k rozvahovému dni (závěrkovým kurzem). Jejich výkazy 

o úplném výsledku hospodaření se přepočítávají průměrným čtvrt-

letním kurzem. Goodwill a nehmotná aktiva zaúčtovaná v souvis-

losti s pořízením zahraničních dceřiných společností (tj. vztahy se 

zákazníky a ochranné známky) a rovněž úpravy reálné hodnoty 

aktiv a závazků při akvizici se účtují stejně jako aktiva a závazky 

dané zahraniční jednotky a přepočítávají se závěrkovým kurzem. 

Kurzové rozdíly vznikající v souvislosti s přepočtem se zahrnují do 

ostatního úplného výsledku hospodaření. Při prodeji zahraniční 

dceřiné společnosti se kumulativní částka kurzových rozdílů, která 

byla vykázána v ostatním úplném výsledku hospodaření, vykáže 

ve výkazu zisku a ztráty v položce „Ostatní provozní výsledek“.

Podnikové kombinace a goodwill

(i) Podnikové kombinace

Podnikové kombinace se účtují metodou koupě. Goodwill předsta-

vuje budoucí ekonomické požitky plynoucí z podnikové kombinace 

v souvislosti s aktivy, která nejsou jednotlivě identifikovaná a samo-

statně zaúčtovaná. Hodnota goodwillu se rovná kladnému rozdílu 

mezi uhrazenou protihodnotou, hodnotou případných nekontrolních 

podílů a reálnou hodnotou původně vlastněných majetkových účastí 

na jedné straně a čistou reálnou hodnotou identifikovatelných aktiv 

a převzatých závazků k datu akvizice na straně druhé. K datu akvi-

zice jsou identifikovatelná nabytá aktiva a předpokládané závazky 

většinou oceňovány jejich reálnou hodnotou.

Pokud je výsledkem posouzení všech výše popsaných složek záporný 

rozdíl, zaúčtuje se jako zisk z výhodné koupě a v účetním období, 

kdy byla realizována akvizice, se vykáže ve výkazu zisku a ztráty 

v položce „Ostatní provozní výsledek“.

Nekontrolní podíly na majetku nabývaného podniku, které představují 

současnou majetkovou účast, se oceňují poměrným podílem na 

identifikovatelných čistých aktivech nabývané společnosti. Ostatní 

druhy nekontrolních podílů se oceňují reálnou hodnotou, případně 

jiným způsobem stanoveným v IFRS. Pořizovací cena se účtuje přímo 

do nákladů a vykazuje se v položce „Ostatní provozní výsledek“.

(ii) Goodwill a testování goodwillu na snížení hodnoty

Goodwill vyplývající z akvizice podniku se vede v pořizovací ceně 

stanovené k datu akvizice, snížené o případné kumulované ztráty 

ze snížení hodnoty. Testování goodwillu z hlediska snížení hodnoty 

se provádí jednou ročně vždy ve čtvrtém čtvrtletí, případně častěji, 

pokud se v průběhu roku objeví známky možného snížení jeho 

hodnoty. Ztráta ze snížení hodnoty se účtuje do nákladů. Předmě-

tem testování jsou jednotlivé penězotvorné jednotky, na něž byl 

goodwill alokován. Penězotvorná jednotka představuje nejmenší 

identifikovatelnou skupinu aktiv generující peněžní příjmy, které 

jsou do značné míry nezávislé na peněžních příjmech generovaných 

jinými aktivy nebo skupinami aktiv.

Snížení hodnoty goodwillu se zjišťuje srovnáním tzv. zpětně získatel-

né částky jednotlivých penězotvorných jednotek, na něž byl goodwill 
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alokován, s jejich účetní hodnotou. Účetní hodnota penězotvorné 

jednotky odpovídá hodnotě čistých aktiv alokovaných na danou 

penězotvornou jednotku, upravené o případný goodwill a neod-

pisovaná nehmotná aktiva alokovaná na danou penězotvornou 

jednotku při podnikové kombinaci.

Zpětně získatelná částka penězotvorné jednotky se rovná buď její 

reálné hodnotě snížené o náklady na prodej, nebo hodnotě z užívání, 

je-li vyšší. Reálná hodnota penězotvorné jednotky snížená o náklady 

na prodej se, pokud jsou takové informace k dispozici, stanoví na 

základě aktuálních transakcí, cen kotovaných na trzích a znaleckých 

ocenění. Hodnota z užívání se stanoví s použitím modelu diskon-

tovaných peněžních toků, který zohledňuje specifika bankovnictví 

a jeho regulační prostředí. Při určování hodnoty z užívání se mimo 

jiné stanoví současná hodnota budoucích zisků, distribuovatelných 

akcionářům.

Odhad budoucích distribuovatelných zisků vychází z finančních plánů 

odsouhlasených managementem pro dané penězotvorné jednotky 

a zohledňuje plnění příslušných kapitálových požadavků. Tyto plány 

se sestavují na období pěti let. Prognózy zisku nad rámec tohoto 

pětiletého období vycházejí z plánu na poslední rok a dlouhodobé 

míry růstu. Současná hodnota těchto perpetuitních zisků se stabilní 

mírou růstu (označovaná v češtině výrazy „pokračující“, „terminál-

ní“ nebo „konečná hodnota“, v angl. „terminal value“) zohledňuje 

pro každou penězotvornou jednotku makroekonomické parametry 

a ekonomicky udržitelné peněžní toky.

Tyto peněžní toky odpovídají čistému zisku po odečtení ročního 

kapitálového požadavku vyplývajícího ze změny objemu rizikově 

vážených expozic. Kapitálový požadavek byl definován sazbou pro 

cílový kapitál Tier 1 a zohledňuje předpokládané budoucí minimální 

kapitálové požadavky.

Hodnota z užívání se stanoví diskontováním peněžních toků sazbou, 

která zohledňuje současné tržní sazby a rizika specifická pro danou 

penězotvornou jednotku. Pro určení diskontních sazeb se používá 

model oceňování kapitálových aktiv (tzv. model CAPM). Podle tohoto 

modelu se diskontní sazba počítá jako součet bezrizikové úrokové 

míry a součinu tržní rizikové prémie a beta faktoru představujícího 

veličinu, pomocí níž se měří systematické tržní riziko. Při stanovení 

diskontní sazby se zohledňuje rovněž riziková prémie daného státu. 

Hodnoty použité pro výpočet diskontních sazeb pocházejí z externích 

informačních zdrojů.

Je-li zpětně získatelná částka penězotvorné jednotky nižší než její 

účetní hodnota, rozdíl se zaúčtuje jako ztráta ze snížení hodnoty 

a vykáže se ve výkazu zisku a ztráty v položce „Ostatní provozní 

výsledek“. Tato ztráta se nejprve započte proti goodwillu alokova-

nému na danou penězotvornou jednotku. Případná zbývající ztráta 

ze snížení hodnoty se započítává proti účetní hodnotě ostatních 

aktiv patřících do dané penězotvorné jednotky, nicméně tato účetní 

hodnota nemůže klesnout pod jejich reálnou hodnotu sníženou 

o náklady na prodej. Pokud je zpětně získatelná částka penězotvorné 

jednotky vyšší nebo rovna její účetní hodnotě, žádná ztráta ze snížení 

hodnoty se nezaúčtuje. Ztráty ze snížení hodnoty zaúčtované proti 

goodwillu nelze v následujících účetních obdobích zrušit.

Hmotný majetek

Hmotný majetek se oceňuje v pořizovací ceně snížené o oprávky 

a opravné položky z titulu snížení hodnoty. Výpůjční náklady na 

aktiva splňující stanovené podmínky jsou kapitalizovány do poři-

zovací ceny majetku.

Odpisy se vypočtou za použití rovnoměrné metody, na základě které 

se postupně odpisuje hodnota hmotného majetku po celou dobu 

předpokládané životnosti až na jeho zbytkovou hodnotu. Odpisy 

se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce „Odpisy majetku“ 

a snížení hodnoty se vykazuje v položce „Ostatní provozní výsledek“.

Předpokládaná doba životnosti aktiv je stanovena takto:

Životnost – počet let

Budovy 15–50

Inventář 4–10

Osobní automobily 4–8

Počítačový hardware 4–6

Pozemky se neodpisují.

Hmotný majetek se odúčtuje při likvidaci (prodeji), nebo pokud 

existuje předpoklad, že jeho užívání nepřinese v budoucnu žádné 

ekonomické výhody. Zisk nebo ztráta z likvidace aktiva, vypočtené 

jako rozdíl mezi čistým výnosem z likvidace (prodeje) a účetní 

zůstatkovou hodnotou aktiva, se vykáže ve výkazu zisku a ztráty 

v položce „Ostatní provozní výsledek“.

Investice do nemovitostí

Investice do nemovitosti je nemovitost (pozemek nebo budova, 

popřípadě část budovy nebo obojí) držená za účelem dosažení 

příjmu z nájemného nebo kapitálového zhodnocení. Pokud vlastník 

nemovitost částečně užívá, bude zařazena jako investice do nemovi-

tostí pouze v případě, že jím užívaná část je nevýznamná. Investice 

do pozemků a budov ve výstavbě, kde je očekávané použití stejné 

jako u investic do nemovitostí, jsou klasifikovány jako investice do 

nemovitostí.

Při prvotním zachycení jsou investice do nemovitostí oceněny po-

řizovací cenou včetně transakčních nákladů. Následně skupina tyto 

investice oceňuje pořizovací cenou sníženou o oprávky a ztráty ze 

snížení hodnoty. Investice do nemovitostí se vykazují ve výkazu 

o finanční situaci v položce „Investice do nemovitostí“.

Výnosy z pronájmu se vykazují v položce „Výnosy z pronájmu in-

vestic do nemovitostí a ostatní operativní pronájem“. Odpisy investic 

do nemovitostí jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty v položce 

„Odpisy majetku“. Investice do nemovitostí se odpisují lineární 

metodou po dobu předpokládané doby životnosti, která je totožná 
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s předpokládanou dobou životnosti příslušné budovy zařazené do 

hmotného majetku. Ztráty ze snížení hodnoty se, stejně jako jejich 

případné následné zrušení, vykazují ve výkazu zisku a ztráty v po-

ložce „Ostatní provozní výsledek“.

Nehmotný majetek

Nehmotný majetek skupiny zahrnuje vedle goodwillu počítačový 

software, klientelu, ochranné známky, distribuční síť a další ne-

hmotná aktiva. O nehmotném aktivu se účtuje pouze v případě, 

že lze spolehlivě určit jeho pořizovací cenu a je pravděpodobné, že 

skupina získá předpokládané budoucí ekonomické užitky související 

s daným aktivem.

Náklady na software vytvořený vlastní činností se aktivují, je-li Sku-

pina schopna prokázat technickou proveditelnost jeho dokončení, svůj 

záměr dokončit jej a schopnost využívat jej, dále je-li možné prokázat, 

jakým způsobem bude nehmotné aktivum vytvářet pravděpodobné 

budoucí ekonomické užitky, jsou-li dostupné odpovídající zdroje pro 

dokončení vývoje a skupina je schopná spolehlivě ocenit související 

výdaje. Samostatně pořízená nehmotná aktiva se prvotně oceňují 

pořizovací cenou, která se následně snižuje o oprávky a ztráty ze 

snížení hodnoty.

Reálná hodnota nehmotných aktiv pořízených v rámci podnikové 

kombinace k datu akvizice se rovná jejich pořizovací ceně. V případě 

skupiny se jedná o ochranné známky, klientelu a distribuční sítě. 

Pokud lze tato aktiva dostatečně spolehlivě ocenit, skupina je aktivuje.

Nehmotná aktiva s omezenou dobou životnosti se odpisují rov-

noměrně po dobu své životnosti. Doba a metoda odpisování se 

přehodnotí nejméně na konci každého účetního období a v případě 

nutnosti dojde k jejich úpravě. Náklady z titulu odpisů nehmotného 

majetku s omezenou dobou životnosti se účtují do výkazu zisku 

a ztráty, a to do položky „Odpisy majetku“.

Předpokládaná doba životnosti aktiv je stanovena takto:

Životnost – počet let

Počítačový software 4–8

Klientela 10–20

Distribuční síť 5,5

Ochranné známky se neodpisují, protože se u nich předpokládá ne-

omezená doba životnosti. Nehmotné aktivum má neomezenou dobu 

životnosti, jestliže neexistují žádné právní, smluvní, regulační ani jiné 

faktory omezující jeho dobu životnosti. Pravidelně jednou ročně se 

ale prověřuje, zda u ochranných známek nedošlo ke snížení hodnoty, 

a to v rámci penězotvorné jednotky, do níž známka náleží. Jestliže ke 

snížení hodnoty došlo, zaúčtuje se ztráta ze snížení hodnoty. Dále se 

každé účetní období prověřuje, zda nadále, vzhledem k aktuálním 

okolnostem, platí předpoklad neomezené doby životnosti ochranné 

známky. Případné ztráty ze snížení hodnoty se vykazují ve výkazu 

zisku a ztráty v položce „Ostatní provozní výsledek“.

Snížení hodnoty nefinančních aktiv (hmotný 
majetek, investice do nemovitostí a nehmotný 
majetek)

Skupina k rozvahovému dni pravidelně vyhodnocuje, zda existují 

známky znehodnocení některého nefinančního aktiva. V případě, 

že dané aktivum generuje peněžní příjmy, které jsou do značné 

míry nezávislé na peněžních příjmech generovaných jinými aktivy, 

snížení hodnoty se posuzuje individuálně pro dané aktivum. Typic-

kým příkladem aktiv, která se posuzují individuálně, jsou investice 

do nemovitostí. V ostatních případech se znehodnocení ověřuje 

na úrovni penězotvorné jednotky, do níž dané aktivum náleží. Pe-

nězotvorná jednotka je nejmenší identifikovatelná skupina aktiv 

generující peněžní příjmy, které jsou do značné míry nezávislé na 

peněžních příjmech generovaných jinými aktivy, resp. skupinami 

aktiv. Specifická pravidla týkající se snížení hodnoty goodwillu 

a alokace snížení hodnoty na jednotlivé penězotvorné jednotky jsou 

blíže popsána výše v sekci „Podnikové kombinace a goodwill’, bod 

(ii) Goodwill a testování goodwillu na snížení hodnoty.

Pokud existují známky znehodnocení nefinančního aktiva nebo pokud 

je nutno u konkrétního aktiva provést roční testy snížení hodnoty 

aktiva, provede skupina odhad zpětně získatelné částky aktiva. 

Zpětně získatelná částka je reálná hodnota aktiva nebo penězotvorné 

jednotky snížená o prodejní náklady nebo hodnota z užívání, je-li 

vyšší. Pokud účetní hodnota aktiva nebo penězotvorné jednotky 

překročí zpětně získatelnou částku, je dané aktivum považováno za 

znehodnocené a jeho vykázaná hodnota se sníží na hodnotu zpětně 

získatelné částky. Při stanovení hodnoty z užívání se předpokládané 

budoucí peněžní toky diskontují na současnou hodnotu za použití 

diskontní sazby před zdaněním, která odráží současný tržní odhad 

časové hodnoty peněz a specifická rizika spojená s daným aktivem.

Dále se vždy k rozvahovému dni provádí odhad, zda existují známky 

toho, že dříve zaúčtované ztráty ze snížení hodnoty již neexistují nebo 

se snížily. Pokud takové známky existují, provede skupina odhad 

zpětně získatelné částky aktiva nebo penězotvorné jednotky. Dříve 

zaúčtovaná ztráta ze snížení hodnoty se odúčtuje pouze v případě, 

že od chvíle, kdy byla zaúčtována poslední ztráta ze snížení hodnoty, 

došlo ke změně předpokladů, na jejichž základě byla stanovena 

zpětně získatelná částka aktiva. Odúčtování ztráty je omezeno a bude 

provedeno pouze do té míry, aby účetní hodnota aktiva nepřevýšila 

jeho zpětně získatelnou částku ani účetní hodnotu stanovenou po 

odečtení odpisů v případě, že by v předchozích letech nebylo za-

účtováno žádné snížení hodnoty daného aktiva.

Snížení hodnoty a jeho zrušení se vykazuje ve výkazu zisku a ztráty 

v položce „Ostatní provozní výsledek“.

Dlouhodobá aktiva a vyřazované skupiny držené 
k prodeji

Dlouhodobá aktiva se klasifikují jako držená k prodeji, jestliže je lze 

prodat v jejich současném stavu a je-li vysoce pravděpodobné,



39

že se takový prodej uskuteční do 12 měsíců od jejich zařazení do 

této kategorie. Pokud má být aktivum prodáno v rámci skupiny 

zahrnující rovněž závazky (např. při prodeji dceřiné společnosti), 

jedná se o prodej vyřazované skupiny držené k prodeji.

Aktiva držená k prodeji a aktiva, která jsou součástí vyřazované 

skupiny držené k prodeji, se vykazují ve výkazu o finanční situaci 

v položce „Aktiva držená k prodeji“. Jsou-li součástí vyřazované 

skupiny držené k prodeji závazky, vykazují se ve výkazu o finanční 

situaci v položce „Závazky související s aktivy drženými k prodeji“.

Dlouhodobá aktiva a vyřazované skupiny klasifikované jako držené 

k prodeji se oceňují buď účetní hodnotou, nebo reálnou hodnotou 

sníženou o náklady na prodej, je-li nižší. Standardy IFRS nijak neupra-

vují postup účtování v těch případech, kdy ztráta ze snížení hodnoty 

identifikovaná u vyřazované skupiny převýší účetní hodnotu aktiva 

oceňovaného podle IFRS 5. Skupina tento rozdíl účtuje jako rezervu, 

která se vykazuje ve výkazu o finanční situaci v položce „Rezervy“.

Rezervy

Rezervy se vykazují v případě, že skupina má současnou povinnost 

v důsledku minulé události, je pravděpodobné, že k jejímu vypořádání 

bude muset čerpat zdroje, z nichž by jí jinak plynuly ekonomické 

výhody, a je možno spolehlivě odhadnout výši závazku. Ve výkazu 

o finanční situaci jsou rezervy vykázány v položce „Rezervy“. Za-

hrnují jednak rezervy na ztráty z úvěrového rizika u podmíněných 

závazků (především finančních záruk a úvěrových příslibů) a rezervy 

na právní spory a restrukturalizace. Náklady nebo výnosy týkající 

se rezerv jsou vykázány v položce „Ostatní provozní výsledek“, 

s výjimkou nákladů na restrukturalizaci, které se vykazují v položce 

„Náklady na zaměstnance“.

Skupina vytvoří rezervu na restrukturalizaci, jestliže má schválený 

podrobný oficiální plán restrukturalizace a restrukturalizace byla před 

koncem účetního období buď již zahájena, nebo veřejně oznámena. 

Rezerva na restrukturalizaci se tvoří pouze do výše přímých nákladů, 

které v důsledku restrukturalizace nezbytně vzniknou a nesouvisející 

s běžnou činností skupiny.

Zdanění

(i) Splatná daň

Splatné daňové pohledávky a závazky za běžné období a za minulá 

období se oceňují v částce, která bude dle očekávání získána od 

finančního úřadu nebo zaplacena finančnímu úřadu. Při výpočtu 

daňových závazků a pohledávek se použijí daňové sazby a daňové 

zákony platné k rozvahovému dni.

(ii) Odložená daň

Odložená daň se vypočte ze všech přechodných rozdílů mezi daňo-

vým základem aktiv a pasiv a jejich účetní hodnotou k rozvahovému 

dni. Odložené daňové závazky se vykazují z titulu všech zdanitelných 

přechodných rozdílů. Odložená daňová aktiva se vykazují z titulu 

všech daňově odčitatelných přechodných rozdílů a nevyužitých 

daňových ztrát v případě, že je pravděpodobné, že bude k dispozici 

dostatečný zdanitelný zisk k tomu, aby odčitatelné přechodné roz-

díly a nevyužité daňové ztráty převedené z minulých let mohly být 

využity. Přechodné rozdíly z titulu prvotního zaúčtování goodwillu 

se při výpočtu odložené daně nezohledňují.

Výše odložené daňové pohledávky převáděné do dalších období 

se vždy znovu posoudí k rozvahovému dni a sníží, pokud již není 

pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk k rea-

lizaci dané odložené daňové pohledávky nebo její části. Nevykázaná 

odložená daňová pohledávka se přecení vždy k rozvahovému dni 

a zaúčtuje, pokud vznikla pravděpodobnost, že budoucí zdanitelný 

příjem umožní realizaci dané odložené daňové pohledávky.

Odložené daňové pohledávky a závazky se oceňují v sazbě, která 

bude platná v období, kdy dojde ke zrušení přechodných rozdílů 

nebo vyrovnání daňového závazku, s použitím daňových sazeb 

(a daňových zákonů) uzákoněných nebo vyhlášených k rozvahové-

mu dni, které by podle očekávání měly být účinné v období zrušení 

přechodných rozdílů.

Odložené daně z titulu položek vykázaných do ostatního úplného 

výsledku se rovněž vykazují v ostatním úplném výsledku, nikoli ve 

výkazu zisku a ztráty.

Odložené daňové pohledávky a závazky se vzájemně započtou, 

pokud existuje zákonné právo na jejich zápočet a odložené daně se 

vztahují ke stejnému správci daně.

Základní kapitál

Základní kapitál skupiny (zaregistrovaný, upsaný a splacený) je 

k rozvahovému dni vykázán ve výši zapsané v obchodním rejstříku.

Aktiva ve správě

Skupina poskytuje klientům služby správy majetku (trust) a další 

služby, v souvislosti s nimiž spravuje nebo investuje určitá aktiva 

jménem klientů. Aktiva držená ve správě nejsou vykazována v účetní 

závěrce, neboť nejsou aktivy skupiny.

Dividendy z kmenových akcií

Dividendy plynoucí z kmenových akcií se vykazují jako závazek 

a vlastní kapitál se sníží o hodnotu dividend po schválení akcionáři 

skupiny.

Účtování výnosů a nákladů

Popisy položek výkazu zisku a ztráty a kritéria jejich vykazování 

jsou následující:

(i) Čistý úrokový výnos

Úrokový výnos a náklad je účtován prostřednictvím metody efek-

tivní úrokové míry, jak bylo zmíněno v kapitole „Finanční nástro-
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je – účtování a oceňování“, v části „(i) Naběhlá hodnota a efektivní 

úroková míra“.

Čistý úrokový výnos je členěn na podpoložku „Úrokové výnosy“, která 

zahrnuje úrokové výnosy z úvěrů a jiných pohledávek za bankami 

a z úvěrů a jiných pohledávek za klienty, z dluhopisů a dalších úro-

čených cenných papírů klasifikovaných v kategorii finanční aktiva 

v naběhlé hodnotě a finanční aktiva v reálné hodnotě vykazované 

do ostatního úplného výsledku. Čistý úrokový výnos je dále členěn 

na podpoložku „Úrokové náklady“, která zahrnuje úroky z vkladů 

bank, vkladů klientů, emitovaných dluhových cenných papírů 

a jiných finančních závazků klasifikovaných kategorii finančních 

závazky v naběhlé hodnotě.

Čistý úrokový výnos a podpoložka „Ostatní obdobné náklady“ za-

hrnuje úroky z finančních derivátů (včetně zajišťovacích derivátů) 

a úrokové náklady z dalších finančních závazků neklasifikovaných 

jako finanční závazky v naběhlé hodnotě (tj. především finančních 

závazků k obchodování a finančních závazků v reálné hodnotě vyká-

zané do zisku nebo ztráty) včetně záporných úroků z finančních aktiv.

Čistý úrokový výnos a podpoložka „Ostatní obdobné výnosy“ za-

hrnuje výnosy z finančních derivátů (včetně zajišťovacích derivátů) 

a úrokové výnosy z finančních aktiv k obchodování, finančních aktiv 

v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, výnosy z ostatních 

aktiv včetně záporných úroků z finančních závazků.

Také jsou jako „Čistý úrokový výnos“ vykazovány i zisky a ztráty 

dosažené na finančních aktivech ve Stupni 1. Neodpisovaný zůstatek 

původních poplatků nebo transakčních nákladů při odúčtování aktiv 

ve Stupni 1 a 2 promítnutých v efektivní úrokové míře je zahrnut 

v položce „Čistý úrokový výnos“ ke dni odúčtování.

(ii) Čistý výnos z poplatků a provizí

Skupina získává výnosy z poplatků a provizí z celé řady různorodých 

služeb, které poskytuje klientům.

Poplatky za služby poskytované po určitou dobu se časově rozlišují 

po tuto dobu. Mezi tyto poplatky patří poplatky za ostatní úvěrovou 

činnost, poplatky za záruky, provize za správu a řízení aktiv a další 

poplatky za manažerské a poradenské služby a poplatky za zpro-

středkování pojištění, zprostředkování stavebního spoření, devizových 

transakcí a platebního styku.

Výnosy z poplatků za poskytování transakčních služeb, např. zajištění 

akvizice akcií nebo jiných cenných papírů nebo nákupu nebo prodeje 

podniku, se účtují při dokončení příslušné transakce.

(iii) Výnosy z dividend

Výnos z dividend se zaúčtuje, jakmile vznikne nárok na příjem 

dividend. Součástí této položky jsou dividendy z akcií a dalších ma-

jetkových cenných papírů ze všech portfolií a výnosy z majetkových 

podílů, které jsou zařazeny jako k obchodování, neobchodované 

kapitálové nástroje vykázané v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty 

a v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku (FVOCI).

(iv) Čistý zisk z obchodních operací

Čistý zisk z obchodních operací zahrnuje veškeré zisky a ztráty 

plynoucí ze změny reálné hodnoty (čisté ceny) finančních aktiv 

a finančních závazků zařazených do kategorie k obchodování, 

včetně všech derivátů, pokud neplní funkci zajišťovacích nástrojů. 

Tato položka dále zahrnuje neefektivní části zajištění reálné hodnoty 

a zajištění peněžních toků a zisk/ztrátu z kurzových operací.

(v) Zisky nebo ztráty z finančních nástrojů vykázaných v reálné 

hodnotě do zisku nebo ztráty

Tato položka zahrnuje změny reálné hodnoty (čisté ceny – clean 

price) neobchodovaných finančních aktiv v reálné hodnotě do zisku 

nebo ztráty včetně těch z titulu odúčtování. Obsažena jsou zde jak 

finanční aktiva neurčená k obchodování, která jsou zařazena do oce-

nění v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty při prvotním zaúčtování, 

tak i ta, která jsou takto klasifikována povinně. Rovněž se položka 

týká zisku a ztráty (čisté ceny – clean price) z finančních závazků 

v reálné hodnotě do zisku a ztráty včetně těch z titulu odúčtování. Ve 

srovnatelném období zahrnuje tato položka pouze změny v reálné 

hodnotě (čisté ceně) finančních aktiv a závazků zařazených do 

ocenění v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty.

(vi) Čistý výsledek z účastí zaúčtovaných ekvivalenční metodou

Tato položka výkazů obsahuje výsledek z přidružených a společ-

ných podniků oceněných ekvivalenční metodou (měřeno jako 

podíl investora na zisku nebo ztrátě v přidružených společnostech 

a společných podnicích). Ztráty ze znehodnocení, zrušení ztráty ze 

znehodnocení a realizované zisky a ztráty z investic do přidružených 

nebo společných podniků zaúčtované ekvivalenční metodou jsou 

však vykazovány v položce „Ostatní provozní výsledek“.

(vii) Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí a ostatní opera-

tivní pronájem

Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí a ostatní operativní 

pronájem (nejčastěji nemovitosti a osobní vozidla) se účtují rov-

noměrně po dobu pronájmu.

(viii) Náklady na zaměstnance

Náklady na zaměstnance zahrnují mzdy, odměny, zákonné a dob-

rovolné pojistné na sociální zabezpečení, daně a poplatky týkající 

se zaměstnanců. Rovněž se zde vykazují náklady na odstupné 

a případné náklady na rezervu na restrukturalizaci.

(ix) Ostatní správní náklady

Ostatní správní náklady zahrnují náklady na informační technologie, 

náklady na kancelářské prostory a na provoz kanceláře, náklady na 

reklamu a marketing, právní služby a jiné poradenství a jiné správní 

náklady. Dále se v této položce vykazují náklady na příspěvky na 

pojištění vkladů.

(x) Odpisy majetku

V této položce se vykazují odpisy dlouhodobého hmotného a ne-

hmotného majetku a odpisy investic do nemovitostí.
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(xi) Zisky nebo ztráty z odúčtování finančních aktiv vykázaných 

v naběhlé hodnotě

Tato položka zahrnuje veškeré výnosy z titulu prodejů nebo jiné vý-

nosy, zisky nebo ztráty z odúčtování finančních aktiv oceňovaných 

naběhlou hodnotou.

(xii) Ostatní zisky nebo ztráty z odúčtování finančních nástrojů 

nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty

Tato položka zahrnuje prodeje a jiná odúčtování zisků a ztrát z finanč-

ních aktiv oceňovaných v reálné hodnotě se změnami účtovanými 

do ostatního úplného výsledku (FVOCI), finančních závazků oceňo-

vaných v naběhlé hodnotě a jiných finančních nástrojů, které nejsou 

vykázány v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty, např. pohledávek 

z finančního leasingu nebo finančních záruk.

(xiii) Zisk nebo ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů

V položce Zisk nebo ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů se 

vykazuje tvorba a zúčtování opravných položek ke všem typům 

finančních nástrojů, na kterou se uplatňuje model úvěrového znehod-

nocení IFRS 9. Tato položka rovněž zahrnuje přímý odpis finančních 

nástrojů a prostředky získané z odepsaných finančních aktiv.

(xiv) Ostatní provozní výsledek

Ostatní provozní výsledek odráží veškeré ostatní výnosy a nákla-

dy, které přímo nesouvisí s běžnou činností skupiny. V ostatním 

provozním výsledku se vykazuje tvorba a zúčtování nefinančních 

opravných položek a výsledky prodeje hmotného majetku a ne-

hmotného majetku. Dále se do této položky zahrnují ztráty ze snížení 

hodnoty goodwillu.

Součástí ostatního provozního výsledku jsou rovněž následující 

položky: náklady na ostatní daně, výnosy z rozpuštění rezerv a ná-

klady na tvorbu rezerv, ztráty ze snížení hodnoty (a jejich případné 

zrušení), zisky nebo ztráty z prodeje majetkových účastí oceňovaných 

ekvivalenční metodou a zisky nebo ztráty z odúčtování dceřiných 

společností. Navíc se v této položce vykazují i příspěvky do Fondu 

pro řešení krize.

Ve výkazu zisku a ztráty jsou k dispozici další dvě položky, které jsou 

relevantní pouze pro srovnávací období:

(xv) Čistý zisk nebo ztráta z finančních aktiv a závazků nevykáza-

ných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty- ve srovnávacím období

Tato položka zahrnuje výnosy z prodeje a ostatní výnosy nebo ztráty 

z odúčtování finančních aktiv určených k prodeji a držených do 

splatnosti, úvěrů a pohledávek a finančních závazků oceňovaných 

naběhlou hodnotou. Pokud se však tyto zisky / ztráty vztahují 

k individuálně znehodnoceným finančním aktivům, jsou zahrnuty 

jako součást čisté ztráty ze znehodnocení.

(xvi) Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných 

v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty ve srovnávacím období

Tato položka zahrnuje ztráty ze znehodnocení a zrušení znehodno-

cení úvěrů a pohledávek, finančních aktiv držených do splatnosti 

a finančních aktiv k prodeji. Čisté ztráty ze znehodnocení se týkají 

opravných položek vykázaných jak na individuální, tak na portfoliové 

(vzniklé, avšak dosud neidentifikované) úrovni. Za součást ztráty ze 

znehodnocení jsou považovány také přímé odpisy finančních aktiv. 

Tento řádek také zahrnuje výnosy z odepsaných úvěrů.
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Významné účetní úsudky, předpoklady a odhady

Mezitímní konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření 

obsahuje částky, které byly stanoveny na základě úsudků a použití 

odhadů a předpokladů. Použité odhady a předpoklady vycházejí 

z historických zkušeností a dalších faktorů, jako jsou plánování, oče-

kávání a prognózy budoucích událostí, které jsou v současné době 

považovány za přiměřené. V důsledku nejistoty spojeného s těmito 

předpoklady a odhady mohou skutečné výsledky v budoucích obdo-

bích vést k úpravám účetní hodnoty souvisejících aktiv nebo závazků. 

Nejdůležitější využití úsudků, předpokladů a odhadů je následující:

Hodnocení SPPI

Posouzení, zda smluvní peněžní toky finančních aktiv vedou k pe-

něžním tokům, které jsou výhradně splátkami jistiny a úroků (SPPI), 

vyžaduje použití významných úsudků. Tyto úsudky jsou rozhodující 

pro proces klasifikace a oceňování podle IFRS 9, neboť určují, zda 

má být aktivum oceněno naběhlou hodnotou nebo, v závislosti 

na posouzení obchodního modelu, reálnou hodnotou do zisku 

nebo ztráty (FVPL) nebo do ostatního úplného výsledku (FVOCI). 

Při zohlednění specifických rysů úvěrů v podnikání skupiny jsou 

významnými oblastmi pro úsudky poplatky za předčasné splace-

ní, úvěry na projektové financování a benchmark testy pro úvěry 

s charakteristikami nesouladu úroků.

Posouzení, zda mohou být poplatky za předčasné splacení úvěru 

považovány za přiměřenou náhradu za předčasné ukončení nebo 

předčasné splacení, vychází ze srovnání úrovně poplatků s eko-

nomickými náklady vzniklými skupině při předčasném ukončení. 

Pro tyto účely skupina používá kvantitativní test, kdy se posuzuje, 

zda poplatky odpovídají ztracené úrokové marži a ztracenému 

úrokovému diferenciálu v důsledku snížení úrokových sazeb při 

předčasném ukončení nebo předčasném splacení. Hodnocení se 

obvykle provádí na úrovni portfolia. Přiměřenost poplatků může 

být rovněž obhajitelná na kvalitativním základě, jako je společná 

tržní praxe týkající se výše poplatků za předčasné splacení a jejich 

přijetí příslušnými autoritami.

U úvěrů na financování projektů skupina hodnotí, zda představují 

standardní úvěrové smlouvy a nikoliv investice do financovaných 

projektů. V tomto ohledu se posuzuje úvěrový rating, míra zajištění 

kolaterálem, stávající záruky sponzorů a rozsah kapitálového finan-

cování financovaných projektů.

Nejkritičtější oblastí SPPI v činnosti skupiny jsou úvěry s charakte-

ristikami nesouladu úroků. Nesoulad úroků se týká finančních aktiv 

s pohyblivou sazbou (půjčky a některé dluhové cenné papíry, také 

nazývané „obchody“), kde:

 – referenční úrokové sazby (například PRIBOR) se liší od frekvence 

obnovení sazeb (např. 3-letá sazba se obnovuje každý rok nebo 

„koš“ úrokových sazeb, který se skládá z krátkodobých a dlou-

hodobých úrokových sazeb, se obnovuje každé tři měsíce, tento 

jev je také nazývaný „nesoulad tenorů“);

 – úroková sazba je stanovena před začátkem úrokového období 

(např. 3-měsíční PRIBOR stanoven 2 měsíce před zahájením 

úrokového období), nebo;

 – časové zpoždění vznikající z průměrných sazeb za předchozí 

období nebo;

 – kombinací těchto prvků.

Za tímto účelem skupina vytvořila takzvaný „referenční test“ k po-

souzení, zda by nesoulad úrokových sazeb mohl mít za následek 

smluvní (nediskontované) peněžní toky, které se výrazně liší od 

referenčních aktiv. Referenční obchod nemá charakteristiku ne-

souladu úroků (tj. pokud je frekvence obnovení pohyblivé úrokové 

sazby 3 měsíce, pak by pohyblivou úrokovou sazbou byl 3měsíční 

EURIBOR a / nebo v případě fixace s pohyblivou úrokovou sazbou 

neexistuje žádná časová prodleva), ale jinak její podmínky odpovídají 

aktivu použitém v testu.

U aktiv s nesouladem úrokových sazeb, které vyplývají pouze z před-

chozích a průměrných sazeb (tj. žádné nesoulady plynoucí z období, 

které se liší od obnovovací frekvence), je soulad s SPPI považován za 

splněný na základě kvalitativního posouzení, pokud časový posun 

mezi fixací sazby a počátkem úrokového období nepřesáhne jeden 

měsíc. To je podpořeno kvantitativní analýzou provedenou skupinou.

Kvantitativní srovnávací test se provádí (v případě nesouladu úroku 

s testovanou transakcí) při počátečním uznání obchodu a využívá 

výhledové simulace budoucích tržních úrokových sazeb v průběhu 

trvání transakce.

 Posouzení obchodního modelu

U každého finančního aktiva, které je v souladu s SPPI, musí sku-

pina při jeho prvotním vykázání posoudit, zda je aktivum součástí 

obchodního modelu, v němž jsou aktiva držena s cílem inkasa 

smluvních peněžních toků, modelu aktiv držených s cílem jak inkasa 

smluvních peněžních toků, tak jejich prodeje, nebo jsou drženy v ji-

ných obchodních modelech. V důsledku toho je kritickým aspektem 

rozlišování obchodních modelů frekvence a význam prodeje aktiv 

v daném obchodním modelu. Vzhledem k tomu, že rozdělení aktiv 

do obchodních modelů je založeno na počátečním posouzení, 

může dojít v následujících obdobích k tomu, že peněžní toky jsou 

realizovány jinak, než se původně předpokládalo, a pak se může 

odlišná metoda ocenění jevit jako vhodnější. V souladu s IFRS 9 tyto 

následné změny u stávajících aktiv obecně nevedou k reklasifikaci 

nebo opravám chyb předchozích období. Nové informace o tom, jak 

jsou realizovány peněžní toky, však mohou naznačovat, že obchodní 

model, a tedy i metoda ocenění se u nově získaných nebo nově 

vzniklých finančních aktiv změní.
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Prodeje z důvodu zvýšení úvěrového rizika, prodeje blízko splatnosti 

nebo nepříliš časté prodeje vyvolané jednorázovou událostí (napří-

klad změny v regulatorním nebo daňovém prostředí, významné vnitř-

ní reorganizace nebo podnikové kombinace, vážná krize likvidity, atd.) 

se ve skupině považují za slučitelné s obchodním modelem „držené 

s cílem inkasa smluvních peněžních toků“. Jiné prodeje uskutečněné 

v obchodním modelu „držené k inkasu“ se posuzují retrospektivně, 

a pokud překročí určité kvantitativní limitní hodnoty nebo kdykoli se 

to považuje za nezbytné vzhledem k novým očekáváním, provede 

skupina prospektivní test. Pokud by výsledkem byla skutečnost, že 

účetní hodnota aktiv, u kterých se očekává, že budou prodané po 

dobu životnosti portfolia současného obchodního modelu, z jiných 

důvodů než výše uvedených, přesahuje 10% účetní hodnoty portfolia, 

jakékoliv nové akvizice nebo aktiva v portfoliu budou zařazena do 

jiného obchodního modelu.

Znehodnocení finančních nástrojů

Model znehodnocení založený na očekávaných úvěrových ztrátách 

z podstaty staví na úsudcích, neboť vyžaduje posouzení významného 

zvýšení úvěrového rizika a ocenění očekávaných úvěrových ztrát bez 

detailnějších instrukcí. Pokud jde o významné zvýšení úvěrového 

rizika, skupina stanovila specifická pravidla hodnocení sestavená 

z kvalitativních informací a kvantitativních limitních hodnot. Další 

komplexní oblastí je definice skupin podobných aktiv při posouzení 

zhoršení úvěrového rizika na kolektivním základě předtím, než bu-

dou k dispozici konkrétní informace na úrovni jednotlivých nástrojů. 

Ocenění očekávaných úvěrových ztrát pracuje s komplexními modely 

založenými na historické statistice pravděpodobnosti selhání a ztrát 

při selhání, jejich extrapolaci v případě nedostatečných pozorování, 

individuálními odhady úvěrově očištěných peněžních toků a prav-

děpodobností různých scénářů, včetně různých předpovědí. Mimo 

to musí být životnost nástrojů modelována s ohledem na možnosti 

předčasného splacení a s ohledem na životnost revolvingových 

úvěrových nástrojů.

V rámci modelu znehodnocení založeném na vzniklých úvěrových 

ztrátách podle IAS 39 použitého pro srovnávací období skupina 

přezkoumala svoje finanční aktiva, která nejsou oceněna reálnou 

hodnotou do zisku nebo ztráty ke každému rozvahovému dni, s cílem 

posoudit, zda by měla být do výkazu zisku a ztráty zaznamenána 

ztráta ze znehodnocení. Jednalo se zejména o určení, zda existují 

objektivní důkazy o znehodnocení v důsledku ztrátové události, ke 

které došlo po prvotním zaúčtování, a o odhadování výše a načaso-

vání budoucích peněžních toků při určování ztráty ze znehodnocení.

Podrobné informace o identifikaci významného zvýšení úvěrového 

rizika, včetně kolektivního posouzení, techniky odhadu používaných 

k měření dvanáctiměsíčních a celoživotních očekávaných úvěrových 

ztrát a definice selhání, jsou uvedeny v poznámce 36 Řízení rizik, 

část Úvěrové riziko. Vývoj opravných položek k úvěrovým ztrátám 

je popsán v poznámce 21 „Finanční aktiva oceněná v reálné hodnotě 

do ostatního úplného výsledku“, poznámce 25 „Finanční aktiva v na-

běhlé hodnotě“ a poznámce 26 „Pohledávky z finančního leasingu“. 

„Vývoj opravných položek k úvěrovým ztrátám ve srovnávacím ob-

dobí“ je zahrnut v poznámce 23 „Úvěry a pohledávky vůči úvěrovým 

institucím“ a v poznámce 24 „Úvěry a pohledávky vůči klientům“.
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Doplňující informace ke konsolidovanému výkazu o úplném výsledku hospodaření 
a konsolidovanému výkazu o finanční situaci české spořitelny, a.s.

1. Čistý úrokový výnos

V mil. Kč 1–6 2018 1–6 2017

Úrokové a ostatní obdobné výnosy

Realizovatelná finanční aktiva – 349

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku 311 –

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 14 008 –

Úvěry a jiné pohledávky – 10 386

Finanční investice držené do splatnosti – 2 102

Úrokové výnosy 14 319 12 837

Finanční aktiva k obchodování 1 529 675

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty – 8

Finanční aktiva neurčená k obchodování v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 7 –

Zajišťovací úrokové deriváty 119 85

Ostatní aktiva 36 5

Negativní úrok z finančních závazků 141 121

Ostatní obdobné výnosy 1 832 894

Úrokové a ostatní obdobné výnosy celkem 16 151 13 731

Úrokové a ostatní obdobné náklady

Finanční závazky v naběhlé hodnotě –1 502 –870

Úrokové náklady –1 502 –870

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty –1 –

Finanční závazky k obchodování –1 456 –506

Zajišťovací úrokové deriváty 8 2

Ostatní závazky –1 –

Negativní úrok z finančních aktiv –55 –12

Ostatní obdobné náklady –1 505 –516

Úrokové a ostatní obdobné náklady celkem –3 007 –1 386

Čistý úrokový výnos 13 144 12 345

2. Čistý výnos z poplatků a provizí

V mil. Kč 1–6 2018 1–6 2017

Poplatky a provize z cenných papírů 612 545

Clearing a vypořádání 69 90

Asset management 497 408

Správa, úschova a uložení hodnot 63 93

Platební styk 1 921 2 196

Distribuce produktů pro zákazníka 397 398

Pojišťovací produkty 306 258

Zprostředkování stavebního spoření 91 140

Úvěrové činnosti 674 697

Ostatní 54 46

Čistý výnos z poplatků a provizí 4 287 4 473

Výnos z poplatků a provizí 5 923 5 931

Náklady na poplatky a provize –1 636 –1 458
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3. Výnosy z dividend

V mil. Kč 1-6 2018 1-6 2017

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty – 4

Finanční aktiva neurčená k obchodování v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 44 –

Realizovatelná finanční aktiva – 42

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku 6 –

Výnosy z dividend 50 46

4. Čistý zisk z obchodních operací

V mil. Kč 1–6 2018 1–6 2017

Obchodování s cennými papíry a deriváty 319 557

Devizové operace 748 1 009

Zisk nebo (–) ztráta ze zajišťovacího účetnictví –26 –146

Čistý zisk z obchodních operací 1 041 1 420

5. Zisky nebo (–) ztráty z finančních nástrojů vykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty

V mil. Kč 1–6 2018 1–6 2017

Zisk nebo (–) ztráta z přecenění/prodeje finančních aktiv vykázaných v reálné hodnotě do zisku 
nebo ztráty při prvotním zaúčtování –7  –9

Zisk nebo (–) ztráta z přecenění/prodeje finančních závazků vykázaných v reálné hodnotě do zisku 
nebo ztráty při prvotním zaúčtování –12  –9

Výsledek z finančních aktiv a závazků vykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty při 
prvotním zaúčtování –19 –18

Zisk nebo (–) ztráta z přecenění/zpětného prodeje finančních aktiv povinně vykázaných v reálné 
hodnotě do zisku nebo ztráty 19 –

Zisky nebo (–) ztráty z finančních nástrojů vykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty                      –                    –18

6. Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí a ostatní operativní pronájem

V mil. Kč 1–6 2018 1–6 2017

Investice do nemovitostí 83 129

Ostatní operativní pronájem 28 30

Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí a ostatní operativní pronájem 111 159
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7. Všeobecné správní náklady

V mil. Kč 1–6 2018 1–6 2017

Náklady na zaměstnance –4 694  –4 517

Mzdy –3 377  –3 219

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění –1 086  –1 017

Ostatní náklady na zaměstnance –231  –281

Ostatní správní náklady –3 457  –3 473

Příspěvek do Fondu pojištění vkladů –246  –217

Náklady na informační technologie –1 380  –1 323

Náklady na kancelářské prostory –606  –640

Náklady na provoz kanceláří –350  –369

Náklady na reklamu a marketing –445  –393

Poradenství a právní služby –124  –143

Ostatní správní náklady –306  –388

Odpisy majetku –1 009  –1 031

Software a ostatní nehmotný majetek –477  –489

Nemovitosti užívané skupinou –319  –318

Investice do nemovitostí –31  –33

Zařízení kanceláří a ostatní hmotný majetek –182  –191

Všeobecné správní náklady celkem –9 160  –9 021

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

V mil. Kč 1–6 2018 1–6 2017

Z prodeje realizovatelných finančních aktiv – 210

Z prodeje finančních aktiv držených do splatnosti – 65

Z prodeje úvěrů a jiných pohledávek –  –3

Ze zpětného odkupu finančních závazků oceněných naběhlou hodnotou –  –3

Čistý zisk nebo (–) ztráta z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo 
ztráty – 269

9. Zisky nebo (–) ztráty z odúčtování finančních aktiv vykázaných v naběhlé hodnotě

V mil. Kč 1–6 2018 1–6 2017

Zisky z prodeje finančních aktiv vykázaných v naběhlé hodnotě 18 –

Ztráty z prodeje finančních aktiv vykázaných v naběhlé hodnotě –12 –

Zisky nebo (–) ztráty z odúčtování finančních aktiv vykázaných v naběhlé hodnotě 6 –

10. Ostatní zisky nebo (–) ztráty z odúčtování finančních nástrojů nevykázaných v reálné hodnotě do zisku 
nebo ztráty 

V mil. Kč 1–6 2018 1–6 2017

Z prodeje finančních nástrojů vykázaných v reálné hodnotě do ostatního úplného výsledku 24 –

Ostatní zisky nebo (–) ztráty z odúčtování finančních nástrojů nevykázaných v reálné hodnotě do 
zisku nebo ztráty  24 –
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11. Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty

V mil. Kč 1–6 2018 1–6 2017

Finanční aktiva vedená v pořizovací ceně –  –14

Realizovatelná finanční aktiva – 1

Úvěry a jiné pohledávky – 280

Tvorba rezerv na rizika –  –5 015

Rozpuštění rezerv na rizika – 5 047

Odpis pohledávek –  –139

Inkaso pohledávek účtované přímo do výnosů – 387

Finanční aktiva držená do splatnosti –  –2

Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty – 265

12. Zisk nebo (–) ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů

V mil. Kč  1–6 2018  1–6 2017

Finanční aktiva vykázaná v reálné hodnotě do ostatního úplného výsledku 68 –

Finanční aktiva vykázaná v naběhlé hodnotě 875 –

Tvorba/rozpuštění rezerv na rizika 432 –

Odpis pohledávek –74 –

Inkaso pohledávek účtované přímo do výnosů 517 –

Finanční leasing –43 –

Tvorba/rozpuštění rezerv na poskytnuté úvěrové přísliby a záruky 3 –

Zisk nebo (–) ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů 903 –

13. Ostatní provozní výsledek

V mil. Kč 1–6 2018 1–6 2017

Ostatní provozní náklady –634 –722

Tvorba/rozpuštění ostatních rezerv –8 –

Ostatní daně –  –8

Příspěvek do Fondu pro řešení krize –488 –427

Ostatní provozní náklady/výnosy –138  –287

Ostatní provozní výnosy 75 354

Tvorba/rozpuštění ostatních rezerv – 122

Tvorba/rozpuštění rezerv na poskytnuté úvěrové přísliby a záruky – 51

Zisk nebo (–) ztráta z nemovitostí/movitého majetku/ostatního nehmotného majetku s výjimkou 
goodwillu 16 181

Ostatní daně 59 –

Ostatní provozní výsledek  –559  –368

14. Daň z příjmů

Náklad na Daň z příjmů  skupiny  za prvních šest měsíců roku 2018 činil 1 992 mil. Kč (Červen 2017: 1 891 mil Kč), z toho výnos 3 mil. Kč 

představuje změnu odložené daně (Červen 2017: výnos 18 mil. Kč.). 

15. Pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank

V mil. Kč Červen 2018 Prosinec 2017

Pokladní hotovost 25 470 25 104

Hotovost u centrálních bank 112 512 253 017

Ostatní vklady na požádání 1 828 2 100

Pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank 139 810 280 221
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V položce „Hotovost u centrálních bank“ jsou vykázány povinné rezervní vklady v celkové částce 13 186 mil. KČ (2017: 12 389 mil. Kč). Tyto 

povinné minimální rezervy jsou úročeny dvoutýdenní repo sazbou ČNB. Skupina může z povinných minimálních rezerv čerpat částku, která 

převyšuje skutečnou průměrnou výši povinných minimálních rezerv za dané udržovací období vypočtenou podle opatření ČNB.   

16. Deriváty k obchodování

V mil. Kč

Červen 2018 Prosinec 2017

Jmenovitá 
hodnota

Kladná 
reálná 

hodnota

Záporná 
reálná 

hodnota
Jmenovitá 

hodnota

Kladná 
reálná 

hodnota

Záporná 
reálná 

hodnota

Deriváty v obchodním portfoliu 826 385 10 511 –9 972 648 321 10 057  –9 506

Úrokové 391 084 5 911 –5 629 307 765 6 571  –6 146

Měnové 435 301 4 600 –4 343 340 556 3 481  –3 359

Komoditní – – – – 5  –1

Deriváty v bankovním portfoliu 51 924 927 –1 800 51 871 1 244 –1 908

Úrokové 11 795 562 –19 9 429 755  –28

Měnové 40 129 365 –1 781 42 442 489  –1,880

Celkem 878 309 11 438 –11 772 700 192 11 301  –11 414

17. Ostatní aktiva k obchodování

V mil. Kč Červen 2018 Prosinec 2017

Dluhové cenné papíry              505 132

Vládní instituce               264 91

Úvěrové instituce               240 41

Ostatní finanční instituce                   1 –

Ostatní aktiva k obchodování  505 132

18. Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

V mil. Kč Červen 2018 Prosinec 2017

Kapitálové nástroje – 53

Dluhové cenné papíry – 289

Vládní instituce – –

Úvěrové instituce – 289

Úvěry a pohledávky – 65

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty – 407
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19. Finanční aktiva neurčená k obchodování v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

V mil. Kč

Červen 2018

Oceňovaná 
v reálné hodnotě 

do FVPL při 
prvotním 

zaúčtování

Povinně 
oceňovaná 

v reálné  
hodnotě  
do FVPL

Kapitálové nástroje                    –                 380

Dluhové cenné papíry                281                 407

Úvěrové instituce                281                     –

Ostatní finanční instituce                    –                 372

Nefinanční podniky                    –                   35

Úvěry a jiné pohledávky za klienty                    –                   67

Ostatní finanční instituce                    –                   67

Finanční aktiva oceňovaná v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty povinně a při prvotním zaúčtování               281                  854

Finanční aktiva neurčená k obchodování v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty           1 135

Finanční aktiva povinně oceňovaná v reálné hodnotě do FVPL zahrnují kapitálové a dluhové nástroje, jejichž smluvní peněžní toky nejsou 

považovány za platbu jistiny a úroků z dosud nesplacené jistiny (SPPI) a nebo jsou součástí zbytkových obchodních modelů. Klasifikace fi-

nanční aktiva oceňované v reálné hodnotě do FVPL při prvotním zaúčtování eliminuje nebo významně snižuje účetní nesoulad mezi finančním 

aktivem. Více detailů je popsáno v rámci  kapitoly Klasifikace a následné oceňování finančních aktiv dle IFRS 9 v sekci Významné účetní politiky.

20. Realizovatelná finanční aktiva 

V mil. Kč Červen 2018 Prosinec 2017

Kapitálové nástroje – 1 717

Dluhové cenné papíry – 53 566

Vládní instituce – 36 787

Úvěrové instituce – 6 902

Ostatní finanční instituce – 2 106

Nefinanční podniky – 7 771

Realizovatelná finanční aktiva –  55 283

21. Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku

V mil. Kč

Účetní 
hodnota 

brutto

Opravné položky
Oceňovací 
rozdíly ze 

změny reálné 
hodnoty

Účetní 
hodnota 

nettoStupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 POCI

Čer 18        

Kapitálové nástroje 1 266 – – – – – 1 266

Dluhové cenné papíry 50 863 –13 –24 – – 280 51 143

Vládní instituce 36 008 –6 – – – 222 36 230

Úvěrové instituce 5 822 – – – – 60 5 882

Ostatní finanční instituce 1 307 – – – – 47 1 354

Nefinanční podniky 7 726 –7 –24 – – –49 7 677

Celkem 52 129 –13 –24 – – 280 52 409
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Opravné položky k finančním aktivům v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku

V mil. Kč K

Přírůstky 
z titulu 
vzniku 

a nákupů

Úbytky 
z titulu 

odúčto-
vání

Čisté  
změny 
z titulu 
změny 

úvěrové-
ho rizika

Převo-
dy mezi 

Stupněm 
1 a Stupni 

2/3

Čisté  
změny 
z titulu 
modifi-

kací bez 
odúčto-

vání

Snížení 
opravných 

položek 
z titulu 
odpisu 

pohledá-
vek

Ostatní 
úpravy K

 1. Led 18        30. Čer 18

Stupeň 1             –82 – –           64 – – – 5 –13

Vládní instituce –3 – – –3 – – – – –6

Úvěrové instituce –1 – – 1 – – – – –

Ostatní finanční instituce –55 – – 52 – – – 3 –

Nefinanční podniky –23 – – 14 – – – 2 –7

Stupeň 2              –22 – – 1 – – – –3 –24

Nefinanční podniky             –22 – – 1 – – – –3 –24

Celkem      –104 – – 65 – – – 2 –37

*POCI = Nakoupená nebo vzniklá úvěrově znehodnocená finanční aktiva

22. Finanční aktiva držená do splatnosti

V mil. Kč

Účetní hodnota brutto Portfoliové opravné položky Účetní hodnota netto

Čer 2018 Pro 2017 Čer 2018 Pro 2017 Čer 2018 Pro 2017

Vládní instituce – 152 206 – – – 152 206

Úvěrové instituce – 11 004 – –4 – 11 000

Ostatní finanční instituce – 471 –  –1 – 470

Nefinanční podniky – 3 – – – 3

Finanční aktiva držená do splatnosti – 163 684 –  –5 – 163 679

23. Úvěry a jiné pohledávky za bankami

Úvěry a jiné pohledávky za bankami

V mil. Kč
k 31. 12. 2017

Účetní hodnota 
brutto

Individuální 
opravné položky

Portfoliové 
opravné položky

Účetní hodnota 
netto

Dluhové cenné papíry 1 892 –  –24 1 868

Úvěrové instituce 1 892 –  –24 1 868

Úvěry a pohledávky 155 670 –  –13 155 657

Centrální banky 135 515 – – 135 515

Úvěrové instituce 20 155 –  –13 20 142

Celkem 157 562 –  –37 157 525



51

Opravné položky k úvěrům a jiným pohledávkám za bankami

V mil. Kč K 31. prosinci 2016 Tvorba Rozpuštění

Převody mezi 
opravnými 
položkami K 30. červnu 2017

Individuální opravné položky  –1 –4 1 –  –4

Úvěry a jiné pohledávky  –1 –4 1 –  –4

Úvěrové instituce  –1 –4 1 –  –4

Portfoliové opravné položky –10 –18 18  – –10

Dluhové cenné papíry –7 –7 7 – –7

Úvěrové instituce –7 –7 7 – –7

Úvěry a jiné pohledávky –3 –11 11 – –3

Úvěrové instituce –3 –11 11 – –3

Celkem –11 –22 19 – –14

24. Úvěry a jiné pohledávky za klienty

Úvěry a jiné pohledávky za klienty 

V mil. Kč
K 31. prosinci 2017

Účetní 
hodnota brutto

Individuální 
opravné položky

Portfoliové 
opravné položky

Účetní hodnota 
netto

Dluhové cenné papíry klientů 774 –  –4 770

Nefinanční podniky 774 –  –4 770

Úvěry a jiné pohledávky za klienty 650 319  –9 730  –2 665 637 924

Vládní instituce 17 182 –  –11 17 171

Ostatní finanční instituce 18 492  –135  –51 18 306

Nefinanční podniky 247 570  –5 720  –1 873 239 977

Domácnosti 367 075  –3 875  –730 362 470

Celkem 651 093  –9 730  –2 669 638 694
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Opravné položky k úvěrům a jiným pohledávkám za klienty

V mil. Kč K 31. prosinci 2016 Tvorba Použití Rozpuštění

Úrokové výnosy  
ze znehodnocených 

úvěrů 

Převody mezi 
opravnými  
položkami

Kurzové  
a jiné změny (+/–) K 30. červnu 2017 Odpis pohledávek

Inkaso dříve 
odepsaných 
pohledávek

Individuální opravné položky  –13 015  –3 665 2 979 3 767 64 126 43  –9 701 139  –387

Úvěry a jiné pohledávky za klienty  –13 015  –3 665 2 979 3 767 64 126 43  –9 701 139  –387

Vládní instituce  –1  –4 – 1 – – –  –4 – – 

Ostatní finanční instituce  –145  –69 69 5 – 1 1  –138  – – 

Nefinanční podniky  –6 861  –1 774 595 2 250 41 114 42  –5 593 111  –89

Domácnosti  –6 008  –1 818 2 315 1 511 23 11 –  –3 966 28  –298

Portfoliové opravné položky  –2 524  –1 328 2 1 260 –  –124 8  –2 706 – –

Dluhové cenné papíry klientů  –2  –4 2 – – – –  –4 – –

Nefinanční podniky  –2  –4 2 – – – –  –4  – – 

Úvěry a jiné pohledávky za klienty  –2 522  –1 324  – 1 260  –  –124 8  –2 702  – – 

Vládní instituce  –11  –7  – 6  –  –  –  –12  – – 

Ostatní finanční instituce  –32  –33  – 31  –  –  –  –34  – – 

Nefinanční podniky  –1 671  –834 – 779 –  –104 7  –1 823 – –

Domácnosti  –808  –450  – 444  –  –20 1  –833  – – 

Celkem  –15 539  –4 993 2 981 5 027 64 2 51  –12 407 139  –387

25. Finanční aktiva v naběhlé hodnotě

V mil. Kč

Čer 18

Účetní  
hodnota  

brutto

Opravné položky
Účetní  

hodnota  
nettoStupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 POCI*

Dluhové cenné papíry 186 062 –17 – – – 186 045

Vládní instituce 174 509 –15 – – – 174 494

Úvěrové instituce 11 067 –2 – – – 11 065

Ostatní finanční instituce 483 – – – – 483

Nefinanční podniky 3 – – – – 3

Úvěry a jiné pohledávky za bankami 320 717 –16 – – – 320 701

Centrální banky 290 452 –2 – – – 290 450

Úvěrové instituce 30 265 –14 – – – 30 251

Úvěry a jiné pohledávky za klienty 709 160 –1 848 –1 739 –9 422 –100 696 051

Vládní instituce 17 835 –2 –51 – – 17 782

Ostatní finanční instituce 43 853 –28 –18 –132 – 43 675

Nefinanční podniky 262 975 –1 067 –735 –5 178 –90 255 905

Domácnosti 384 497 –751 –935 –4 112 –10 378 689

Celkem 1 215 939 –1 881 –1 739 –9 422 –100 1 202 797

*POCI = Nakoupená nebo vzniklá úvěrově znehodnocená finanční aktiva

Opravné položky k finančním aktivům v naběhlé hodnotě – dluhové cenné papíry

V mil. Kč K
Přírůstky z titulu 
vzniku a nákupů

Úbytky z titulu 
odúčtování

Čisté změny z titulu 
změny úvěrového rizika

Převody mezi  
Stupněm 1 a Stupni 2/3

Čisté změny z titulu 
modifikací bez 

odúčtování

Snížení opravných 
položek z titulu odpisu 

pohledávek Ostatní úpravy K

1. led 18 30. čer 18

Stupeň 1 –18 –2 4 –49 47 – – 1 –17

Centrální banky – –2 2 –1 – – – 1 –

Vládní instituce –10 – – –5 – – – – –15

Úvěrové instituce –8 – 1 5 – – – – –2

Ostatní finanční instituce – – – – – – – – –

Nefinanční podniky – – 1 –48 47 – – – –

Stupeň 2 –51 –50 50 51 – – – – –

Nefinanční podniky –51 –50 50 51 – – – – –

Celkem –69 –52 54 2 47 – – 1 –17
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Opravné položky k finančním aktivům v naběhlé hodnotě – úvěry a jiné pohledávky za bankami

V mil. Kč K
Přírůstky z titulu  
vzniku a nákupů

Úbytky z titulu 
odúčtování

Čisté změny z titulu 
změny úvěrového rizika

Převody mezi Stupněm 1 
a Stupni 2/3

Čisté změny z titulu 
modifikací bez 

odúčtování

Snížení opravných 
položek z titulu odpisu 

pohledávek Ostatní úpravy K

 1. led 18        30. čer 18

Stupeň 1 –23 –69 118 –35 –12 – – 5 –16

Centrální banky –9 –9 23 –7 – – – – –2

Úvěrové instituce –14 –60 95 –28 –12 – – 5 –14

Stupeň 2 – –2 2 8 –8 – – – –

Centrální banky – – – – – – – – –

Úvěrové instituce – –2 2 8 –8 – – – –

Celkem –23 –71 120 –27 –20 – – 5 –16

Opravné položky k finančním aktivům v naběhlé hodnotě – úvěry a jiné pohledávky za klienty

V mil. Kč K
Přírůstky z titulu 
vzniku a nákupů

Úbytky z titulu 
odúčtování

Čisté změny z titulu 
změny úvěrového rizika

Převody mezi  
Stupněm 1 a Stupni 2/3

Čisté změny  
z titulu modifikací  

bez odúčtování

Snížení opravných 
položek z titulu odpisu 

pohledávek
Ostatní  
úpravy K

1. led 18 30. čer 18

Stupeň 1 –1 951 –374 571 –4 379 4 199 – 13 73 –1 848

Vládní instituce – –9 2 –62 67 – – – –2

Ostatní finanční instituce –36 –28 41 –10 3 – – 2 –28

Nefinanční podniky –1 172 –274 466 –1 554 1 396 – – 71 –1 067

Domácnosti –743 –63 62 –2 753 2 733 – 13 – –751

Stupeň 2 –2 438 –434 203 4 609 –3 728 – 12 37 –1 739

Vládní instituce –28 –150 – 206 –93 – – 14 –51

Ostatní finanční instituce –26 –16 22 4 –1 – – –1 –18

Nefinanční podniky –1 380 –88 147 1 366 –768 – – –12 –735

Domácnosti –1 004 –180 34 3 033 –2 866 – 12 36 –935

Stupeň 3 –9 148 –36 447 –261 –273 – 196 –347 –9 422

Vládní instituce – – – – – – – – –

Ostatní finanční instituce –129 – – –3 – – – – –132

Nefinanční podniky –5 030 –13 249 –53 –124 – 72 –279 –5 178

Domácnosti –3 989 –23 198 –205 –149 – 124 –68 –4 112

POCI* –123 –29 – 46 – – – 6 –100

Vládní instituce – – – – – – – – –

Ostatní finanční instituce – – – – – – – – –

Nefinanční podniky –121 –24 – 49 – – – 6 –90

Domácnosti –2 –5 – –3 – – – – –10

Celkem –13 660 –873 1 221 15 198 – 221 –231 –13 109

POCI = Nakoupená nebo vzniklá úvěrově znehodnocená finanční aktiva

26. Pohledávky z finančního leasingu

V mil. Kč

Čer 18 Účetní hodnota brutto

Opravné položky

Stupeň 1 Stupeň 1 Stupeň 1
POCI*

Účetní hodnota netto

Vládní instituce 3 – – – – 3

Ostatní finanční instituce 14 – – – – 14

Nefinanční podniky 1 953 –10 –12 –124 – 1 807

Domácnosti 270 –2 –2 –24 – 242

Celkem 2 240 –12 –14 –148 – 2 066

*POCI = Nakoupená nebo vzniklá úvěrově znehodnocená finanční aktiva
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Opravné položky k pohledávkám z finančního leasingu

V mil. Kč K
Přírůstky z titulu 
vzniku a nákupů

Úbytky z titulu 
odúčtování

Čisté změny z titulu 
změny úvěrového rizika

Převody mezi  
Stupněm 1 a Stupni 2/3

Čisté změny z titulu 
modifikací bez 

odúčtování

Snížení opravných 
položek z titulu odpisu 

pohledávek Ostatní úpravy K

 1. led 18        30. čer 18

Stupeň 1 –12 –3 – –11 14 – – – –12

Vládní instituce – – – – – – – – –

Ostatní finanční instituce – – – – – – – – –

Nefinanční podniky –9 –2 – –10 11 – – – –10

Domácnosti –3 –1 – –1 3 – – – –2

Stupeň 2 –26 –1 1 18 –6 – – – –14

Vládní instituce – – – – – – – – –

Ostatní finanční instituce – – – – – – – – –

Nefinanční podniky –21 –1 1 15 –6 – – – –12

Domácnosti –5 – – 3 – – – – –2

Stupeň 3 –106 –12 5 –30 –5 – – – –148

Vládní instituce – – – – – – – – –

Ostatní finanční instituce – – – – – – – – –

Nefinanční podniky –88 –11 5 –25 –5 – – – –124

Domácnosti –18 –1 – –5 – – – – –24

POCI* – – – – – – – – –

Vládní instituce – – – – – – – – –

Ostatní finanční instituce – – – – – – – – –

Nefinanční podniky – – – – – – – – –

Domácnosti – – – – – – – – –

Celkem –144 –16 6 –23 3 – – – –174

*POCI = Nakoupená nebo vzniklá úvěrově znehodnocená finanční aktiva

27. Zajišťovací deriváty

V mil. Kč

K 30. červnu 2018 K 31. prosinci 2017

Jmenovitá hodnota Kladná reálná hodnota Záporná reálná hodnota Kladná reálná hodnota Jmenovitá hodnota Záporná reálná hodnota

Zajištění reálné hodnoty 13 410 36 –3 11 893 12  –20

Zajištění úrokového rizika 13 410 36 –3 11 893 12  –20

Zajištění peněžních toků 107 082 148 –2 728 90 690 601  –1 793

Zajištění úrokového rizika 76 757 47 –1 993 61 560 253  –1 686

Zajištění kurzového rizika 30 325 101 –735 29 130 348  –107

Celkem 120 492 184 –2 731 102 583 613  –1 813

28. Obchodní a jiné pohledávky

V mil. Kč

Čer 18 Účetní hodnota brutto

Opravné položky

Účetní hodnota nettoStupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 POCI*

Vládní instituce 197 –11 –148 – – 38

Úvěrové instituce 42 – –12 – – 30

Ostatní finanční instituce 2 – –2 – – –

Nefinanční podniky 9 – –1 –5 – 3

Domácnosti 185 – –118 –10 – 57

Celkem 435 –11 –281 –15 – 128

*POCI = Nakoupená nebo vzniklá úvěrově znehodnocená finanční aktiva
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Opravné položky k obchodním a jiným pohledávkám

V mil. Kč K
Přírůstky z titulu 
vzniku a nákupů

Úbytky z titulu 
odúčtování

Čisté změny z titulu 
změny úvěrového rizika

Převody mezi 
Stupněm 1 a Stupni 2/3

Čisté změny z titulu 
modifikací bez 

odúčtování

Snížení opravných 
položek z titulu odpisu 

pohledávek Ostatní úpravy K

 1. led 18        30. čer 18

Stupeň 1 –18 –2 9 – – – – – –11

Vládní instituce –9 –2 – – – – – –            –11

Úvěrové instituce –9 – 9 – – – – – –

Ostatní finanční instituce – – – – – – – – –

Nefinanční podniky – – – – – – – – –

Domácnosti – – – – – – – – –

Stupeň 2 –228 –55 2 – – – – – –281

Vládní instituce –150 – 2 – – – – – –148

Úvěrové instituce – –12 – – – – – – –12

Ostatní finanční instituce –1 –1 – – – – – – –2

Nefinanční podniky – –1 – – – – – – –1

Domácnosti –77 –41 – – – – – – –118

Stupeň 3 –7 –8 – – – – – – –15

Vládní instituce – – – – – – – – –

Úvěrové instituce – – – – – – – – –

Ostatní finanční instituce – – – – – – – – –

Nefinanční podniky –5 – – – – – – – –5

Domácnosti –2 –8 – – – – – – –10

POCI* – – – – – – – – –

Vládní instituce – – – – – – – – –

Úvěrové instituce – – – – – – – – –

Ostatní finanční instituce – – – – – – – – –

Nefinanční podniky – – – – – – – – –

Domácnosti – – – – – – – – –

Celkem –253 –65 11 – – – – – –307

29. Ostatní aktiva

V mil. Kč Červen 2018 Prosinec 2017

Náklady a příjmy příštích období 87 324

Nedokončený majetek/zboží/zásoby 130 131

Různá aktiva 1 690 1 652

Ostatní aktiva 1 907 2 107

30. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

V mil. Kč Červen 2018 Prosinec 2017

Vklady 1 452 1 240

Ostatní finanční instituce 39 –

Nefinanční podniky 17 2

Domácnosti 1 396 1 238

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 1 452 1 240
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31. Finanční závazky v naběhlé hodnotě

Vklady bank

V mil. Kč Červen 2018 Prosinec 2017

Jednodenní vklady 38 962 14 852

Termínované vklady 91 879 124 464

Repo obchody 236 921 155 916

Vklady bank 367 762 295 232

Vklady klientů

V mil. Kč Červen 2018 Prosinec 2017

Běžné účty/Jednodenní vklady           784 839 746 262

Vládní instituce 80 985 62 372

Ostatní finanční instituce 25 112 31 506

Nefinanční podniky 120 788 124 667

Domácnosti 557 954 527 717

Termínované vklady           108 550 109 044

Vládní instituce                     98 31

Ostatní finanční instituce 10 733 15 676

Nefinanční podniky 6 700 2 910

Domácnosti 91 019 90 427

Repo obchody             24 877 26 691

Vládní instituce – –

Ostatní finanční instituce 24 557 26 306

Nefinanční podniky 320 385

Vklady klientů 918 266 881 997

Vládní instituce 81 083 62 403

Ostatní finanční instituce 60 402 73 488

Nefinanční podniky 127 808 127 962

Domácnosti 648 973 618 144

Emitované dluhové cenné papíry – dluhopisy

V mil. Kč ISIN Datum emise Splatnost
Úroková 

sazba

Dluhopisy 
obchodo-

vané na 
regulova-
ném trhu 
(ano/ne) Červen 2018 Prosinec 2017

Hypoteční 
zástavní listy CZ0002001407 Prosinec 2007 Prosinec 2022 pohyblivá Ano 17 19

Hypoteční 
zástavní listy CZ0002001415 Listopad 2007 Listopad 2023 6,15 % Ano 452 445

Hypoteční 
zástavní listy CZ0002001654 Prosinec 2007 Prosinec 2022 pohyblivá Ne 54 60

Hypoteční 
zástavní listy CZ0002002744 Prosinec 2012 Prosinec 2021 2,75 % Ne 100 81

Hypoteční 
zástavní listy CZ0002002751 Prosinec 2012   Červen 2023 3,25 % Ne 219 178

Hypoteční 
zástavní listy CZ0002002777 Prosinec 2012   Červen 2018 1,75 % Ne – 40

Hypoteční 
zástavní listy CZ0002002785 Prosinec 2012 Prosinec 2019 2,50 % Ne 92 80

Úpis    1950087 Prosinec 2017   Leden 2018 – 400

Úpis    1950084 Prosinec 2017   Leden 2018 – 500

Kumulovaná změna účetní hodnoty z titulu zajištění reálné hodnoty 1 2

Emitované 
dluhopisy 935 1 805
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32. Rezervy

V mil. Kč Červen 2018 Prosinec 2017

Restrukturalizace 97 107

Nevyřešené právní případy a daňové spory 1 849 1 843

Přísliby a poskytnuté záruky 913 784

Rezervy na záruky – v rámci podrozvahy (klienti se selháním) – 423

Rezervy na záruky – v rámci podrozvahy (klienti bez selhání) – 361

Rezervy na přísliby a finanční záruky ve  Stupni 1 247 –

Rezervy na přísliby a finanční záruky ve  Stupni 2 124 –

Rezervy na přísliby a finanční záruky – klientů v selhání 542 –

Ostatní rezervy 44 44

Rezervy na nevýhodné smlouvy 8 8

Ostatní 36 36

Rezervy 2 903 2 778

33. Ostatní závazky

V mil. Kč Červen 2018 Prosinec 2017

Výnosy a výdaje příštích období 269 235

Různé závazky 9 129 10 530

Ostatní závazky 9 398 10 765

34. Segmentová analýza

Vykazování podle segmentů ve skupině odpovídá vykazování dle standardu IFRS 8 Provozní segmenty, který odráží pravidla manažerského 

přístupu. Informace o segmentech se připravují na základě interního manažerského vykazování, které je pravidelně vyhodnocováno vedoucí 

osobou s rozhodovací pravomocí, s cílem posuzovat výkonnost segmentů a přijmout rozhodnutí týkající se alokace zdrojů. V rámci skupiny 

vykonávají funkci vedoucí osoby s rozhodovací pravomocí členové představenstva České spořitelny, a. s.

Struktura obchodních segmentů 

Segmentová analýza obsahuje čtyři provozní segmenty odrážející manažerskou strukturu skupiny.

ALM & CC

Obchodní segmenty

Retail Corporates Group Markets
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Drobné bankovnictví (Retail)

Segment zahrnuje obchodní aktivity, za které zodpovídají account 

manažeři v rámci pobočkové sítě. Cílovými zákazníky jsou především 

fyzické osoby, mikro-podniky a živnostníci. Obchodní činnost je 

vykonávána ve spolupráci s dceřinými společnostmi, např. v oblasti 

leasingu, či správy aktiv. Široká nabídka produktů obsahuje úvěry, 

investiční produkty, běžné účty, spořící produkty, kreditní karty 

a produkty křížového prodeje jako například leasing, pojištění, či 

produkty stavebního spoření.

V segmentu jsou dále zohledňovány výsledky vlastněných spo-

lečností Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., Česká spořitelna 

penzijní společnost, a. s., Věrnostní program iBod, a. s, Energie 

ČS, a. s., Holding Card Service, s. r. o. a MOPET CZ, a. s.

Korporátní klientela (Corporates)

Tento provozní segment zahrnuje obchodní činnosti s korporátními 

klienty s různou velikostí obratu a s klienty z veřejného sektoru.

Malé a střední podniky (SME) jsou klienti, kterým jsou poskytovány 

služby v rámci sítě regionálních korporátních center. Jde především 

o podniky s ročním obratem od 60 mil. Kč do 2 mld. Kč

Místní velké podniky jsou podniky s konsolidovaným ročním ob-

ratem přesahujícím 2 mld. Kč, které zároveň nejsou definovány jako 

zákazníci segmentu Group Large Corporates.

Velké podniky ve skupině jsou korporace se značnou častí aktivit 

provozovaných na hlavních trzích skupiny Erste a s konsolidovaným 

ročním obratem obecně přesahujícím 500 mil. EUR.

Veřejný sektor sestává z následujících tří typů zákazníků: veřejný 

sektor, veřejné korporace a neziskové subjekty.

Veřejný sektor zahrnuje např. ministerstva a státní fondy a agentury, 

neziskové subjekty založené nebo spravované vládními institucemi, 

samosprávné kraje a organizace jimi financované, organizace ve-

řejného zdravotního a sociálního pojištění. Obecně veřejný sektor 

neobsahuje banky a nebankovní finanční instituce, penzijní fondy, 

emitenty dluhových cenných papírů (včetně vládních) a organizace 

založené za účelem správy aktiv; tyto jsou zařazeny v segmentu 

Group Markets.

Veřejné korporace jsou všechny nefinanční státní podniky a korpora-

ce, v nichž stát nebo samosprávné jednotky drží více než 50% podíl, 

vyjma veřejně obchodovaných akciových společností.

Neziskový sektor zahrnuje následující typy neziskových organizací: 

církve, odborové organizace, nadace, instituce soukromého vzdělá-

vání a humanitární organizace.

Komerční nemovitosti se zaměřují na projekty komerčních nemo-

vitostí financované skupinou.

V segmentu jsou dále zohledňovány výsledky vlastněných spo-

lečností Factoring České spořitelny, a. s., Erste Leasing, a. s., REICO 

investiční společnost České spořitelny, a. s., s Autoleasing, a. s., 

s Autoleasing SK, s. r. o. a Erste Grantika Advisory, a. s.

Řízení aktiv a pasiv a lokální korporátní 
centrum („ALM a CC“)

Asset Liability Management (ALM) sestává z řízení bilance banky 

s ohledem na nejistý vývoj peněžních toků, řízení nákladů financování 

a výnosů z investic za účelem dosažení kompromisu mezi rizikem, 

ziskovostí a likviditou. Dále ALM provádí aktivity financování, hedging 

a investování do cenných papírů (mimo cenných papírů držených 

za účelem obchodování), emise vlastních cenných papírů a zajišťuje 

cizoměnové pozice.

Local Corporate Center (CC) zahrnuje neobchodní aktivity jako je 

zajišťování vnitropodnikových služeb (např. IT, služby procurementu, 

správa budov), vnitropodnikové eliminace v rámci skupiny, divi-

dendy, refinanční náklady majetkových účastí, rozvahové položky 

nebankovního charakteru (např. dlouhodobá hmotná a nehmotná 

aktiva), jež nemohou být přiřazeny ostatním obchodním segmen-

tům a také výsledek hospodaření související s těmito bilančním 

položkami. Mimo to lokální korporátní centrum zahrnuje volný 

kapitál, který je v podmínkách skupiny definován jako rozdíl mezi 

celkovým vlastním kapitálem dle IFRS a alokovaným kapitálem 

k provozním segmentům.

V lokálním korporátním centru jsou zohledňovány výsledky dceřiných 

společností subsidiaries Brokerjet České spořitelny, a. s., Czech TOP 

Venture Fund B.V., ČS NHQ, s. r. o. a s IT Solutions CZ, s. r. o.

Segment skupinových trhů (Group Markets)

Segment Group Markets zahrnuje služby poskytované klientům na 

finančních trzích a zároveň obchodní činnost s finančními institucemi.

Služby poskytované klientům na finančních trzích jsou tvořeny 

všemi činnostmi spojenými s přebíráním rizik a řízením obchodní 

knihy skupiny. Mimo to zahrnují obchody na finančním trhu vedené 

v obchodní knize skupiny za účelem činnosti tvůrce trhu a krátkodobé 

řízení likvidity. Zahrnuty jsou rovněž zisky a výsledky z přecenění 

na reálnou hodnotu, které nejsou přímo přiřaditelné ke klientským 

operacím a obecně i rizikové marže a poplatky z provedení těchto 

obchodů.

Finanční instituce jsou podniky, které poskytují svým klientům nebo 

členům finanční služby, a které vystupují jako profesionální a aktivní 

účastník finančních trhů za účelem obchodování s vlastními zdroji, či 

v zastoupení svých klientů (banky, centrální banky, rozvojové banky, 

investiční banky, investiční fondy, brokerské společnosti, pojišťovny, 

penzijní fondy, družstevní záložny, stavební spořitelny, společnosti 
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zabývající se správou aktiv, vydavatelé státních dluhových cenných 

papírů, vládní majetkové fondy, směnárny).

Obchodní činnost spojená s obsluhou finančních institucí včetně 

úschovy cenných papírů, depozitních služeb, obchodních služeb 

(úvěry, správa likvidity, obchodní a exportní financování) a obchody 

na kapitálových trzích spadá k finančním institucím.

Metodika

Transakce v rámci segmentů jsou uzavírány na základě běžných 

obchodních podmínek a za obvyklé tržní ceny. Vyrovnání v rámci 

segmentů podléhá převodním cenám, které jsou závislé na tržních 

úrokových mírách. Kvůli charakteristikám bankovnictví nejsou vnitřní 

sazby vykazované odděleně a představenstvo se primárně odvo-

lává na čistý úrokový výnos provozních segmentů. Nerozdělitelné 

obecné správní náklady jsou přidělovány provozním segmentům 

jako nepřímé náklady.

Srovnatelnost hodnot let 2018 a 2017

Úprava metodiky nákladů na kapitál včetně výnosů z alokované-

ho kapitálu je platná od 1. ledna 2018 ovlivnila rozdělení čistého 

úrokového výnosů a rovněž rozdělení alokovaného kapitálu mezi 

provozními segmenty. Hodnoty za srovnatelné období roku 2017 

nebyly díky této změně zpětně upraveny.
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Obchodní segmenty

V mil. Kč

Retail Corporates Group Markets ALM&CC Skupina celkem

1–6 2018 1–6 2017 1–6 2018 1–6 2017 1–6 2018 1–6 2017 1–6 2018 1–6 2017 1–6 2018 1–6 2017

Čistý úrokový výnos 9 694 9 569 2 868 2 707 448 100 134  –31 13 144 12 345

Čistý výnos z poplatků a provizí 3 325 3 417 636 667 639 620  –313  –231 4 287 4 473

Výnosy z dividend – – – 7 – – 50 39 50 46

Čistý zisk z obchodních operací 538 694 341 419 424 570  –262  –263 1 041 1 420

Zisky nebo (–) ztráty z finančních nástrojů vykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo 
ztráty – – – – – – –  –18 –  –18

Zisk nebo (–) ztráta z účastí zaúčtovaných ekvivalenční metodou – – – – – – 2  –12 2  –12

Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí a ostatní operativní pronájem – 3 83 129 – – 28 27 111 159

Všeobecné správní náklady  –7 146  –6 964  –1 426  –1 430  –325  –307  –263  –320  –9 160  –9 021

Čistý zisk nebo (–) ztráta z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě 
do zisku nebo ztráty  –  –1 – – – – – 270 – 269

Zisky nebo (–) ztráty z odúčtování finančních aktiv vykázaných v naběhlé hodnotě  –12 – – – – – 18 – 6 –

Ostatní zisky nebo (–) ztráty z odúčtování finančních nástrojů nevykázaných v reálné 
hodnotě do zisku nebo ztráty –  – – – – – 24 – 24 –

Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do zisku 
nebo ztráty –  –159 – 152 – – – 272 – 265

Zisk nebo (–) ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů  –17  – 896 – 9 – 15 – 903 – 

Ostatní provozní výsledek 78 38  –84  –137  –187  –96  –366  –173  –559  –368

Zisk z pokračujících činností před zdaněním 6 460 6 597 3 314 2 514 1 008 887  –933  –440 9 849 9 558

Daň z příjmů  –1 209  –1 247  –630  –459  –192  –169 39  –16  –1 992  –1 891

Zisk nebo (–) ztráta běžného roku po zdanění 5 251 5 350 2 684 2 055 816 718  –894  –456 7 857 7 667

Zisk nebo (–) ztráta náležející nekontrolním podílům – – – – – – –13 –6 –13 –6

Zisk nebo (–) ztráta náležející vlastníkům mateřské společnosti 5 251 5 350 2 684 2 055 816 718  –881  –450 7 870 7 673

Provozní výnosy 13 557 13 683 3 928 3 929 1 511 1 290  –361  –489 18 635 18 413

Provozní náklady  –7 146  –6 964  –1 426  –1 430  –325  –307  –263  –320  –9 160  –9 021

Provozní výsledek 6 411 6 719 2 502 2 499 1 186 983  –624  –809 9 475 9 392

Rizikově vážená aktiva (úvěrové riziko, ke konci období) 172 104 151 031 262 508 232 374 11 995 13 154 35 836 22 212 482 443 418 771

Průměrný alokovaný kapitál 25 385 18 989 22 490 18 198 2 851 3 102 82 840 83 241 133 566 123 530

Poměr nákladů k výnosům 52 ,7% 50 ,9% 36 ,3% 36 ,4% 21 ,5% 23 ,8% –72 ,9% –65 ,4% 49 ,2% 49,0%

Návratnost alokovaného kapitálu 41 ,4% 56 ,3% 23 ,9% 22 ,6% 57 ,2% 46 ,3% –2.2% –1,1% 11,8% 12,4%

Aktiva celkem (ke konci období) 458 524 423 764 285 245 253 277 219 644 41 825 468 397 528 705 1 431 810 1 247 571

Pasiva celkem bez vlastního kapitálu (ke konci období) 681 262 632 136 208 328 192 207 317 713 96 931 109 946 210 300 1 317 249 1 131 574

Většina výnosů od externích zákazníků je generována v České republice.
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35. Transakce se spřízněnými osobami

Spřízněnými osobami se rozumí propojené osoby nebo osoby se 

zvláštním vztahem ke skupině.

O propojené osoby se jedná v případě, že jedna strana plně kontroluje 

činnost druhého subjektu nebo uplatňuje podstatný vliv na jeho 

řízení. Skupina je kontrolována společností Erste Group Bank AG.

Osobami se zvláštním vztahem ke skupině se rozumí členové statu-

tárních a dozorčích orgánů a vedoucí zaměstnanci skupiny, právnické 

osoby mající kontrolu nad skupinou (včetně osob s kvalifikovanou 

účastí na těchto osobách a členů vedení těchto osob), osoby blízké 

členům statutárních a dozorčích orgánů, vedoucím zaměstnancům 

skupiny a osobám majícím kontrolu nad skupinou, právnické osoby, 

ve kterých některá z výše uvedených osob má kvalifikovanou účast, 

osoby s kvalifikovanou účastí na skupině a jakákoliv právnická osoba 

pod jejich kontrolou, členové bankovní rady ČNB a právnické osoby, 

nad kterými má skupina kontrolu.

V souladu s tímto vymezením jsou spřízněnými osobami ve vztahu 

ke skupině především Erste Group Bank, členové představenstva 

a dozorčí rady a ostatní osoby, zejména Erste Group Bank a ostatní 

spřízněné osoby, k nimž se řadí společnosti přímo či nepřímo ovlá-

dané společností Erste Group Bank.

V rámci běžných obchodních vztahů jsou uzavírány transakce se 

spřízněnými osobami banky. Tyto transakce představují zejména 

úvěry, vklady a jiné typy transakcí. Tyto transakce jsou uzavírány na 

základě běžných obchodních podmínek a za obvyklé tržní ceny a byly

vypořádány výhradně v hotovosti. Úrokové sazby účtované spříz-

něným stranám, resp. spřízněnými stranami, odpovídají obvyklým 

obchodním sazbám. Zůstatky ke konci roku jsou nezajištěné. Skupina 

neměla vytvořenou žádnou rezervu na pochybné pohledávky za 

spřízněnými osobami (k 30. červnu 2018 a k 31. prosinci 2017).

Pohledávky a závazky vůči spřízněným osobám

V mil. Kč

Červen 2018 Prosinec 2017

Erste Group 
Bank AG

Ostatní 
spřízněné 

osoby

Členové před-
stavenstva 

a dozorčí rady
Erste Group 

Bank AG

Ostatní 
spřízněné 

osoby

Členové před-
stavenstva 

a dozorčí rady

Aktiva

Pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank 1 271 40 – 661 55 – 

Finanční aktiva k obchodování 3 332 – – 5 038  – 

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 17 561 296 29 – – – 

Obchodní a jiné pohledávky 29 1 – – –

Úvěry a jiné pohledávky za bankami – – – 14 908 – –

Úvěry a jiné pohledávky za klienty – – – – 307 22

Zajišťovací deriváty 158 – – 377 – –

Ostatní aktiva        378 2 – 24 39 – 

Závazky   

Finanční závazky k obchodování      5 030 – – 2 949 – – 

Finanční závazky v naběhlé hodnotě 311 579 1 382 33 250 029 3 355 39

Zajišťovací deriváty 553 – – 69 – –

Ostatní závazky 120 373 – 92 238 – 

Úvěrové přísliby, finanční záruky  
a ostatní poskytnuté přísliby 450 6 – – – –

Úvěrové přísliby, finanční záruky  
a ostatní přijaté přísliby 785 2 – 22 53 –

Výkaz zisku a ztráty 1–6 2018 1–6 2017

Čistý úrokový výnos –156 1 – 195 2 – 

Čistý výnos z poplatků a provizí 11 367 – 16 336 – 

Výnosy z dividend – – – – 42 – 

Čistý zisk z obchodních operací –3 676 – – 3 287 – – 

Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí 
a ostatní operativní pronájem – 7 – – 3 – 

Ostatní správní náklady –141 –427 – –150 –276 –

Ostatní provozní výsledek 11 4 – 10 9 –
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36. Řízení rizik

Řízení rizik je klíčovou funkcí každé banky, která umožňuje přistu-

povat k rizikům uvědomělým a selektivním způsobem a řídit tato 

rizika profesionálním způsobem. Cílem proaktivní strategie řízení 

rizik skupiny České spořitelny je dosáhnout optimálně vyváženého 

poměru mezi riziky a výnosy za účelem dosažení trvale udržitelné 

adekvátní návratnosti vlastního kapitálu. Pokud jde o strategii ří-

zení rizik a organizační a rozhodovací orgány pro oblast řízení rizik 

odkazujeme na znění stejných kapitol v roční konsolidované účetní 

závěrce k 31. prosinci 2017.

Úvěrové riziko

Klasifikace úvěrových aktiv do stupňů rizik je založena na skupi-

nových stupních interního ratingu. Pro účely externího vykazování 

jsou stupně interního ratingu skupiny v souladu s jednotnou aplikací 

standardů vykazování mateřské společnosti seskupeny do násle-

dujících čtyř kategorií rizik:

Nízkorizikové

Obvykle regionální zákazníci, kteří mají dobře zavedený a poměrně 

dlouhodobý vztah se skupinou, nebo velcí mezinárodně uznávaní 

zákazníci. Silná a dobrá finanční situace, žádné předpokládané finanč-

ní problémy. Drobní klienti, kteří mají dlouhodobý vztah s bankou, 

nebo klienti využívající rozsáhlé portfolio produktů. Tito klienti nejsou 

v poslední době ani za posledních 12 měsíců v prodlení s platbami. 

Banka obvykle uzavírá smlouvy na nové produkty s klienty v této 

kategorii rizik.

Vyžadující pozornost vedeni

Zranitelní klienti mimo retailovou klientelu, v jejichž úvěrové historii 

se v minulosti vyskytly opožděné platby nebo selhání nebo kteří mají 

problémy se splácením dluhu ve střednědobém horizontu. Drobní 

klienti s omezeným objemem úspor nebo pravděpodobnými pro-

blémy se splácením, které v minulosti vedly k raným upomínkám na 

uhrazení pohledávek. Tito klienti mají obvykle v poslední době dobrou 

historii plnění závazků a nejsou momentálně v prodlení s platbami.

Nestandardní

Klient je citlivý na krátkodobý negativní finanční a ekonomický vý-

voj and vykazuje zvýšenou pravděpodobnost selhání. V některých 

případech proběhla restrukturalizační opatření. Řízení těchto úvěrů 

probíhá ve specializovaných útvarech řízení rizik.

Nevýkonné

Bylo splněno jedno nebo více kritérií selhání podle odstavce 178 CRR: 

splacení pohledávky v plné výši je nepravděpodobné, splátka jis-

tiny nebo úroku významné expozice je v prodlení více než 90 dnů, 

restrukturalizace, v jejímž důsledku věřitel utrpí ztrátu, realizace 

úvěrové ztráty nebo zahájení insolvenčního řízení. Při analýze ne-

výkonných pozic (nesplácených produktů se selháním dlužníka) 

uplatňuje skupina hledisko zákazníka jako celku. Pokud se u klienta 

vyskytne selhání u jednoho produktu, pak jsou všechny výkonné 

(splácené) produkty daného klienta klasifikovány jako nesplácené, 

tedy nevýkonné.

Úvěrová expozice

 – pokladní hotovost a ostatní vklady na požádání u bank;

 – finanční aktiva k obchodování (bez kapitálových nástrojů);

 – finanční aktiva neurčená k obchodování oceňovaná v reálné 

hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (FVPL) (bez kapitálových 

nástrojů);

 – finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného 

výsledku (FVOCI) (bez kapitálových nástrojů);

 – finanční aktiva v naběhlé hodnotě (AC);

 – aktiva držená k prodeji – finanční instrumenty;

 – pohledávky z finančního leasingu;

 – kladná reálná hodnota zajišťovacích derivátů;

 – obchodní a jiné pohledávky;

 – podrozvahové expozice (finanční záruky, neodvolatelné úvěrové 

a ostatní přísliby).

Úvěrová expozice představuje hrubou účetní hodnotu (nebo nomi-

nální hodnotu v případě podrozvahových expozic) bez zohlednění 

opravných položek, rezerv u podrozvahových expozic and přijatého 

zajištění (včetně transferu rizika na ručitele), netting efektů a jiných 

úprav.

Hrubá účetní hodnota úvěrové expozice se zvýšila na 1 431 633 mil. Kč 

z 1 174 918 mil. Kč.
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a) Rozložení úvěrového rizika podle rozvahových a podrozvahových položek

Skupina je vystavena úvěrovému riziku, které vyplývá z následujících položek:

V mil. Kč Červen 2018 Prosinec 2017

Expozice vůči úvěrovému riziku vyplývající z rozvahových položek

Vklady u centrálních bank a ostatní netermínované vklady 1 828 2 100

Finanční aktiva k obchodování – deriváty 11 438 11 301

Finanční aktiva k obchodování – dluhové nástroje 505 132

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty – dluhové nástroje – 354

Finanční aktiva neurčená k obchodování vykázaná v reálné hodnotě do FVPL – dluhové cenné papíry 688 –

Finanční aktiva neurčená k obchodování vykázaná v reálné hodnotě do FVPL – úvěry a jiné pohledávky 67 –

Realizovatelná finanční aktiva – dluhové cenné papíry – 53 566

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku – dluhové cenné papíry 51 143

Úvěry a jiné pohledávky za bankami – 157 525

Úvěry a jiné pohledávky za klienty – 638 694

Vládní instituce – 17 171

Ostatní finanční instituce – 18 306

Nefinanční podniky – 240 747

Domácnosti – 362 470

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě – dluhové cenné papíry 186 045 –

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě – úvěry a jiné pohledávky za bankami 320 701 –

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě – úvěry a jiné pohledávky za klienty 696 051 –

Finanční investice držené do splatnosti – 163 679

Zajišťovací deriváty 184 613

Pohledávky z finančního leasingu 2 066 –

Obchodní a jiné pohledávky 128 –

Expozice vůči úvěrovému riziku vyplývající z podrozvahových položek

Neodvolatelné poskytnuté finanční záruky 22 491 19 461

Neodvolatelné poskytnuté úvěrové přísliby 124 635 115 052

Celkem 1 417 970 1 162 477

K výše uvedeným pohledávkám vykazuje skupina zajištění v následující výši:

 V mil. Kč Červen 2018 Prosinec 2017

Pohledávky za bankami 280 958 133 663

Pohledávky za klienty 346 190 299 061

Celkem     627 148 432 724
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b) Expozice vůči úvěrovému riziku dle finančního nástroje

Následující tabulka zachycuje expozici skupiny vůči úvěrovému riziku dle sektoru protistrany, v členění podle finančních nástrojů k uvedenému roz-

vahovému dni.

Expozice vůči hrubému úvěrovému riziku dle sektoru protistrany a finančního nástroje v červnu 2018

Vklady u centrálních 
bank a ostatní

netermínované
vklady

Finanční aktiva 
k obchodování

Finanční aktiva 
neurčená  

k obchodování 
do FVPL

Finanční aktiva 
v reálné hodnotě 

do FVOCI

V naběhlé hodnotě

Pohledávky 
z finančního 

leasingu

Deriváty  
s kladnou  

reálnou  
hodnotouV mil. Kč

Dluhové  
cenné papíry

Úvěry a jiné  
pohledávky 
za bankami

Úvěry a jiné  
pohledávky 

za klienty
Obchodní a jiné  

pohledávky
Podrozvahové 

expozice
Expozice vůči 

úvěrovému riziku

Čer 18

Centrální banky            –            –            –            –            – 290 452            –            –            –            –            – 290 452

Vládní instituce – 2 479 – 36 236 174 509 – 17 835 3 – 197 9 657 240 916

Úvěrové instituce 1 831 5 730 281 5 883 11 067 30 265            –            – 171 42 849 56 119

Ostatní finanční instituce            – 1 228 439 1 354 483            – 43 853 14 – 2 3 558 50 931

Nefinanční podniky            – 2 489 35 7 707 3            – 262 975 1 953 13 9 74 200 349 384

Domácnosti            – 17            –            –            –            – 384 497 270 – 185 58 862 443 831

Celkem 1 831 11 943 755 51 180 186 062 320 717 709 160 2 240 184 435 147 126 1 431 633

Expozice vůči hrubému úvěrovému riziku dle kategorií rizikovosti Pilíře 3 a finanční nástroje v prosinci 2017

Vklady  
u centrálních 

bank a ostatní 
netermínované

vklady
Pohledávky  
za bankami

Pohledávky  
za klienty

Dluhové nástroje

Finanční aktiva  
držená do splatnosti

Finanční
aktiva k obchodování

V reálné hodnotě 
vykázané do zisku  

nebo ztráty Realizovatelné
Deriváty s kladnou 

reálnou hodnotou Podmíněné závazky
Expozice vůči 

úvěrovému riziku

V mil. Kč Naběhlou hodnotou Reálnou hodnotou

Vládní instituce – 135 515 15 842 159 494 91 289 40 272 2 817 6 813 361 133

Banky 2 100 22 047 – 3 716 41  3 417 7 875 583 39 779

Korporáty – – 247 824 474 – 65 9 877 1 222 68 390 327 852

Drobná klientela (retail) – – 387 427 – – – – 0 58 727 446 154

Celkem 2 100 157 562 651 093 163 684 132 354 53 566 11 914 134 513 1 174 918

Expozice vůči hrubému úvěrovému riziku dle kategorií rizikovosti Pilíře 3 a finanční nástroje v červnu 2018

Vklady u centrálních 
bank a ostatní

netermínované
vklady

Finanční aktiva  
k obchodování

Finanční aktiva 
neurčená  

k obchodování 
do FVPL

Finanční aktiva 
v reálné hodnotě 

do FVOCI

V naběhlé hodnotě

Pohledávky 
z finančního  

leasinguV mil. Kč
Dluhové  

cenné papíry

Úvěry a jiné  
pohledávky 
za bankami

Úvěry a jiné  
pohledávky 

za klienty

Deriváty  
s kladnou reálnou 

hodnotou
Obchodní a jiné 

pohledávky
Podrozvahové 

expozice
Expozice vůči 

úvěrovému riziku

Čer 18

Vládní instituce            –      2 474 37 36 232 174 509 290 452 17 276 3 – 48 8 986 530 017

Banky          1 831         5 730 281 5 887 11 067 30 265 111 – 171 30 849 56 223

Korporáty –         3 723 436 9 061 486 – 286 453 1 967 13 308 74 327 376 774

Drobná klientela (retail) –              16 – – – – 405 320 270 – 49 62 964 468 619

Celkem           1 831       11 943 755 51 180 186 062 320 717 709 160 2 240 184 435 147 126 1 431 633

Rozdělení dlužníků dle kategorií rizikovosti Pilíře 3 podléhá právním předpisům. Z důvodu jednoznačnosti jsou jednotlivé kategorie rizikovosti Pilíře 3 

prezentovány v agregované podobě. Navíc jsou vládní instituce, centrální banka, mezinárodní organizace a mezinárodní rozvojové banky seskupené 

do třídy vládních institucí obsahující regionální a místní správní celky stejně tak jako společnosti veřejného sektoru. Banky zahrnují banky a uznané 

investiční společnosti.
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c) Expozice vůči úvěrovému riziku dle kategorií rizikovosti 

Expozice vůči úvěrovému riziku dle odvětví a kategorií rizikovosti: 

Následující tabulky zachycují expozici skupiny vůči úvěrovému riziku dle odvětví a kategorií rizikovosti k 31. prosinci 2017 a k 30. červnu 2018. 

Expozice vůči hrubému úvěrovému riziku dle odvětví a kategorií rizikovosti v prosinci 2017

V mil. Kč Nízkorizikové
Vyžadující 

pozornost vedení Nestandardní Nevýkonné
Expozice vůči 

úvěrovému riziku

Zemědělství a lesnictví 14 446 3 460 194 334 18 434

Těžební průmysl 1 577 177 – – 1 754

Zpracovatelský průmysl 70 185 8 097 2 047 3 157 83 486

Energetika a vodní hospodářství 24 529 2 408 72 602 27 611

Stavebnictví 17 617 3 863 915 947 23 342

Obchod 42 338 9 165 957 2 335 54 795

Doprava a komunikace 22 682 4 478 106 180 27 446

Pohostinství a ubytování 3 577 2 550 171 219 6 517

Finanční a pojišťovací služby 207 511 3 014 1 247 210 773

Trh nemovitostí a bydlení 71 071 12 850 277 823 85 021

Sektor služeb 20 595 6 055 330 689 27 669

Veřejná správa 213 888 602 – – 214 490

Školství, zdravotnictví a umění 5 960 1 172 17 111 7 260

Soukromé domácnosti 367 780 12 098 1 398 5 044 386 320

Celkem 1 083 756 69 989 6 485 14 688 1 174 918

Expozice vůči hrubému úvěrovému riziku dle odvětví a kategorií rizikovosti v červnu 2018

V mil. Kč Nízkorizikové
Vyžadující 

pozornost vedení Nestandardní Nevýkonné
Expozice vůči 

úvěrovému riziku

Zemědělství a lesnictví 14 977 3 180 218 315 18 690

Těžební průmysl 1 256 42 – 101 1 399

Zpracovatelský průmysl 79 121 8 830 539 3 737 92 227

Energetika a vodní hospodářství 25 190 1 459 41 579 27 269

Stavebnictví 20 197 4 409 1 005 1 756 27 367

Obchod 45 783 10 227 375 2 070 58 455

Doprava a komunikace 26 123 4 296 169 143 30 731

Pohostinství a ubytování 5 776 2 540 174 201 8 691

Finanční a pojišťovací služby 391 287 3 489 5 241 395 022

Trh nemovitostí a bydlení 79 310 10 816 222 573 90 921

Sektor služeb 22 635 4 990 340 751 28 716

Veřejná správa 238 710 1 113 – – 239 823

Školství, zdravotnictví a umění 6 201 1 086 38 109 7 434

Soukromé domácnosti 370 717 27 331 1 353 5 487 404 888

Celkem 1 327 283 83 808 4 479 16 063 1 431 633
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Expozice vůči hrubému úvěrovému riziku dle odvětví a IFRS 9 stupně

V mil. Kč

Stupeň 1 – 
12měsíční 

očekávané 
úvěrové 

ztráty

Stupeň 2 – 
očekávaná 

úvěrová 
ztráta do 

splatnosti 
finančního 

instrumentu

Stupeň 3 
(v selhání) 

– očekávaná 
úvěrová 

ztráta do 
splatnosti 

finančního 
instrumentu POCI

Zjednodušený 
přístup

Nejsou 
předmětem 

pro stanovení 
ztrát ze 
snížení 

hodnoty

Expozice vůči 
úvěrovému 

riziku

Čer 18

Zemědělství a lesnictví 17 048 1 314 302 6 – 20 18 690

Těžební průmysl 1 223 4 101 – – 71 1 399

Zpracovatelský průmysl 80 217 7 149 3 627 93 – 1 141 92 227

Energetika a vodní hospodářství 25 511 838 573 5 – 342 27 269

Stavebnictví 23 666 2 070 1 587 36 – 8 27 367

Obchod 51 122 5 027 2 027 35 – 244 58 455

Doprava a komunikace 26 117 4 210 141 – – 263 30 731

Pohostinství a ubytování 7 927 528 188 9 – 39 8 691

Finanční a pojišťovací služby 372 719 14 202 241 – – 7 860 395 022

Trh nemovitostí a bydlení 82 497 7 582 547 – – 295 90 921

Sektor služeb 24 750 3 164 727 6 – 69 28 716

Veřejná správa 234 486 2 864 – – – 2 473 239 823

Školství, zdravotnictví a umění 6 903 420 66 – – 45 7 434

Soukromé domácnosti 387 523 12 038 5 281 34 – 12 404 888

Celkem 1 341 709 61 410 15 408 224 – 12 882 1 431 633

Stupeň 1 a Stupeň 2 obsahuje neznehodnocená úvěrová rizika; 

zatímco Stupeň 3 obsahuje znehodnocená úvěrová rizika. POCI 

(nakoupená nebo vzniklá úvěrově znehodnocená finanční aktiva) 

zahrnuje znehodnocená úvěrová rizika nakoupená nebo vzniklá.

Úvěry POCI v selhání vykazují 185 mil. Kč, úvěry POCI bez selhání 

představují 39 mil. Kč.

Obecné principy pro tvorbu opravných 
položek

Obecné principy a standardy pro tvorbu opravných položek jsou 

stanoveny interními postupy skupiny. Dle účetního standardu IFRS 

9 se ztráta ze znehodnocení počítá pro všechny složky úvěrové ex-

pozice, které se oceňují v naběhlé hodnotě nebo reálnou hodnotou 

prostřednictvím ostatního úplného výsledku (FVOCI) a zahrnují 

vklady na vyžádání, dluhové cenné papíry, úvěry a pohledávky 

a rovněž pohledávky z leasingu a obchodní pohledávky. Rezervy 

k úvěrovým příslibům a finančním zárukám se kalkulují, pokud je 

u nich znehodnocení dle IFRS9 relevantní.

V oblasti modelování očekávané úvěrové ztráty (expected credit 

loass – ECL) a následné kalkulaci opravných položek (credit loss 

allowances – CLA) je jedním z klíčových faktorů očekávaného do-

padu přijetí ECL přístupu, který požaduje IFRS 9 standard, posouzení 

významného zvýšení úvěrového rizika (significat increase in credit 

risk – SICR) u expozic, které nejsou považovány za znehodnocené 

při první aplikaci IFRS 9 (pro retrospektivní aplikaci) nebo kdykoli 

po přechodu na IFRS 9 (pro budoucí aplikaci). Pro účely posouzení 

SICR jsou definovány kvantitativní a kvalitativní indikátory pro různá 

portfolia a produkty, včetně indikátoru 30 dnů po splatnosti.

Kvantitativní indikátory zahrnují negativní změny v anualizované 

pravděpodobnosti selhání do splatnosti úvěru a jednoroční prav-

děpodobnosti selhání, přičemž se přihlíží k relativním a absolutním 

prahům změn. Obecně jsou indikátory pro pravděpodobnosti selhání 

stanoveny tak, aby reflektovaly riziko v daném čase a s přihlédnutím 

k budoucím informacím (forward-looking information – FLI). Prahy 

jsou nastaveny na úrovni segmentu pravděpodobnosti selhání nebo 

na úrovni ratingu klienta a jsou předmětem počáteční i průběžné 

validace.

Kvalitativní indikátory SICR zahrnují příznak typu poskytnuté úlevy 

u úvěru, transfer do útvaru vymáhání, informace ze systému včas-

ného varování (pokud nejsou dostatečně obsažené v ratingu klienta) 

a indikátory podvodných jednání. Ohodnocení některých kvalitativ-

ních indikátorů se musí spolehnout na zkušené posouzení úvěrového 

rizika provedeného v adekvátním rozsahu a včas. Nezbytný rámec 

pro implementaci IFRS9 je zajištěn politikami a procedurami v rámci 

kontrolingu úvěrového rizika.

Možnost úlevy (spočívající v kalkulaci jednoroční očekávané úvěrové 

ztráty bez ohledu na posouzení SICR kvantitativních indikátorů) pro 

aktiva s nízkým úvěrovým rizikem v investičním stupni byla ve sku-

pině implementována jen omezeně. Potenciální využití této úlevy je 

omezeno jen na určité typy dluhových instrumentů a protistran a je 

možné pouze při dostatečném potvrzení nízkého úvěrového rizika. 

Na základě tohoto se očekává použití úlevy jen u určitých dluhových 

cenných papírů a jen výjimečně u úvěrů.

Výpočet opravných položek je prováděn na denní bázi, na úrovni 

jednotlivých úvěrových expozic a v měnách příslušných expozic. 

K výpočtu opravných položek skupina používá model očekávané 

úvěrové ztráty (ECL) založený na přístupu 3 stupňů znehodnocení, 
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který vede ke stanovení 12-měsíčního ECL nebo ECL do splatnosti 

expozice.

Přístup 3 stupňů znehodnocení se používá u finančních instrumentů, 

které nejsou označeny jako POCI (pořízené jako znehodnocené) 

a které tvoří vlastní kategorii. Finanční instrumenty jsou zařazeny do 

jednoho ze tří stupňů znehodnocení na základě stavu znehodnocení 

a posouzení vývoje úvěrového rizika.

Stupeň znehodnocení 1 zahrnuje finanční instrumenty při jejich pr-

votním posouzení a finanční instrumenty bez významného zvýšení 

úvěrového rizika od doby svého prvotního posouzení bez ohledu na 

jejich úvěrovou kvalitu. Opravné položky ve stupni 1 se kalkulují jako 

12-měsíční očekávaná úvěrová ztráta (ECL).

Stupeň 2 obsahuje finanční instrumenty s významným zvýšením 

úvěrového rizika, ale které nejsou znehodnocené ke dni vykazování. 

Opravné položky ve stupni 2 se počítají jako očekávaná úvěrová 

ztráta (ECL) do splatnosti finančního instrumentu.

Stupeň 3 zahrnuje finanční aktiva, která jsou znehodnocená ke dni 

vykazování. Finanční instrument se stává znehodnoceným, pokud 

dojde k selhání klienta. Skupina obecně aplikuje klientský přístup, 

který vede ke znehodnocení všech pohledávek klienta, i když došlo 

k selhání jen na jedné klientově pohledávce. Na druhou stranu zlep-

šení klienta z defaultního ratingu vede k tomu, že expozice přestávají 

být znehodnocené. Opravné položky ve stupni 3 se kalkulují jako 

očekávaná úvěrová ztráta (ECL) do splatnosti finančního instrumentu.

Opravné položky se počíhají na individuálním nebo kolektivním 

přístupu. Individuální přístup se použije u expozic významných 

klientů v selhání a spočívá v individuálním posouzení rozdílu mezi 

hrubou účetní hodnotou a čistou současnou hodnotou očekávaných 

cash flow, která jsou odhadnuta útvarem vymáhání nebo risk 

managementem. Diskontování cash flow je provedeno na základě 

efektivní úrokové míry.

Klient je považován za významného, pokud jeho rozvahová a podroz-

vahová expozice převyšuje stanovený limit. Jinak je klient považován 

za nevýznamného a pro výpočet individuálních opravných položek 

se použije tzv. rule-based přístup. Dle tohoto přístupu jsou opravné 

položky funkcí hrubé účetní hodnoty a ztráty ze selhání (LGD), kde 

LGD závisí na době v selhání a na fázi vymáhacího procesu.

Kolektivní opravné položky se kalkulují pro expozice klientů bez 

selhání na základě „rule-based“ přístupu bez ohledu na významnost 

klienta. Výše opravné položky závisí na hrubé účetní hodnotě, pravdě-

podobnosti selhání, ztráty ze selhání a konverzního faktoru v případě 

podrozvahových expozic. Výsledek diskontování budoucích cash 

flow na jejich současnou hodnotu se bere v úvahu při kalkulaci LGD.

Rizikové parametry při kalkulaci ECL berou v úvahu dostupné infor-

mace o minulých událostech ke dni vykazování, aktuální podmínky 

a výhled budoucích ekonomických trendů. Obecně se rizikové para-

metry použité při výpočtu kolektivních opravných položek mohou lišit 

od těch, které jsou v souladu s „Capital Requirements Regulation“, 

pokud charakteristiky příslušného portfolio spolu s požadavky IFRS 

9 standardu toto vyžadují.

Tržní riziko

Následující tabulka zobrazuje hodnoty VaR k 30. červnu 2018 a k 31. prosinci 2017 na 99% hladině spolehlivosti. Tabulka zahrnuje pouze 

částky relevantní pro Českou spořitelnu, a.s.:

K 30. červnu 2018

V mil. Kč
Tržní riziko 

celkem
Korelační 

efekt
Úrokové 

riziko
Měnové 

riziko
Akciové 

riziko
Riziko 

volatililty
Komoditní 

riziko

Riziko 
úvěrového 

rozpětí

Obchodní portfolio

Denní hodnota 11 – 11 – – – – –

Měsíční hodnota 53 –2 53 1 1 – – –

Průměr denních 
hodnot za rok 20 – 20 – – – – –

Průměr měsíčních 
hodnot za rok 94 –3 94 1 1 – 1 –

Bankovní portfolio

Denní hodnota 272 –60 247 8 – – – 77

Měsíční hodnota 1 274 –284 1 161 35 – – – 362

Průměr denních 
hodnot za rok 357 –59 348 5 – 1 – 62

Průměr měsíčních 
hodnot za rok 1 673 –276 1 630 24 1 5 – 289
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K 31. prosinci 2017

V mil. Kč
Tržní riziko

celkem
Korelační

efekt
Úrokové

riziko
Měnové

riziko
Akciové

riziko
Riziko 

volatility
Komoditní

riziko

Riziko
úvěrového

rozpětí

Obchodní portfolio

Denní hodnota 10 – 10 – – – – –

Měsíční hodnota 45 –1 45 – – – – –

Průměr denních 
hodnot za rok 15 –1 15 1 – – – –

Průměr měsíčních 
hodnot za rok 69 –5 69 3 1 – 1 –

Bankovní portfolio

Denní hodnota 319 –58 280 5 – – – 91

Měsíční hodnota 1  494 –272 1 312 25 1 – – 427

Průměr denních 
hodnot za rok 450 –53 453 4 – 2 – 44

Průměr měsíčních 
hodnot za rok 2 112 –250 2 124 19 1 11 – 207

Dále skupina používá stresové testování neboli analýzu dopadů 

nepříznivého vývoje tržních rizikových faktorů na tržní hodnotu 

obchodního a tržně přeceňované části bankovního portfolia. Scénáře 

jsou konstruovány na základě historických zkušeností i na základě 

expertních názorů útvaru makroekonomických analýz. Stresové 

testování se provádí měsíčně a jeho výsledky jsou reportovány na 

výbor finančních trhů a řízení rizik.

Riziko likvidity

Riziko likvidity je finanční skupinou České spořitelny definováno 

v souladu se zásadami Basilejského výboru pro bankovní dohled 

a zásadami České národní banky. Vzhledem k tomu skupina rozlišuje 

riziko likvidity trhu, což je riziko, že skupina nemůže jednoduše pro-

vést zápočet nebo uzavřít pozici za tržní cenu z důvodu neadekvátní 

hloubky trhu nebo narušení trhu, a riziko likvidity financování, což je 

riziko, že úvěrové instituce ve skupině nebudou schopny efektivně 

zajistit očekávané i neočekávané stávající a budoucí potřeby v oblasti 

peněžních toků a zajištění, aniž by to mělo dopad buď na běžnou 

činnost skupiny, nebo na finanční kondici členů skupiny.

Banka oznamuje hodnotu ukazatele krytí likvidity („ LCR“) národnímu 

regulačnímu orgánu v souladu s aktem v přenesené pravomoci. 

Díky vysoké likviditě a zdraví českého bankovního systému dosahují 

ukazatel čistého stabilního financování NSFR spolu s ukazatelem 

LCR dlouhodobě hodnot výrazně nad 100%. Banka taktéž pravidelně 

podává výkaz o dodatečných monitorovacích nástrojích pro likviditu 

(Additional Liquidity Monitoring Metrics, ALMM) národnímu regu-

lačnímu orgánu, které doplňují již existující rizikové ukazatele dle 

standardu Basel III ve formě několika detailních výkazů/ukazatelů 

rizika likvidity.

Pákový poměr

Pákový poměr představuje vztah mezi Tier 1 kapitálem a celkovou 

expozicí pro pákový poměr podle článku 429 nařízení Capital Requi-

rements Regulation (CRR). Celková expozice pro pákový poměr 

v podstatě představuje součet rizikově nevážených rozvahových 

a podrozvahových pozic s přihlédnutím k jejich oceňovacím a rizi-

kovým úpravám, definovaným v CRR.

K 30. červnu 2018 dosáhl pákový poměr České spořitelny, a. s. na kon-

solidovaném základě hodnoty 6,6% (dle Basel 3), což je pohodlně nad 

minimálním požadavkem 3,0%, navrženým Basilejským výborem pro 

bankovní dohled. K uvedenému datu byl Tier 1 kapitál 99,9 miliard 

Kč a celková expozice pro pákový poměr 1 510,1 miliard Kč.

Výpočet a zveřejňování pákového poměru jsou založeny na 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/62 ze dne  

10. října 2014, které bylo publikováno v Úředním věstníku Evropské unie  

17. ledna 2015.

37. Reálná hodnota finančních nástrojů

Veškeré finanční nástroje jsou pravidelně oceňovány reálnou hodno-

tou. Reálná hodnota je cena, která by byla získána z prodeje aktiva 

nebo zaplacena za převzetí závazku v rámci řádné transakce mezi 

účastníky trhu ke dni ocenění.

Finanční nástroje oceňované reálnou hodnotou v rozvaze

Při určování reálné hodnoty se primárně vychází z externích zdrojů 

informací (kurzy akcií na burzách, kotace brokerů pro vysoce li-

kvidní segmenty trhu). Finanční nástroje, jejichž reálná hodnota je 

stanovena na základě kotovaných tržních cen, zahrnují především 

kotované cenné papíry a deriváty, jakož i likvidní OTC dluhopisy.

Popis modelů ocenění a vstupních parametrů 

Skupina pracuje s modely, které byly interně otestovány a pro které 

byly nezávisle nastaveny oceňovací parametry (jako např. úrokové 

míry, směnné kurzy, míry volatility a úvěrová rozpětí). V důsledku 

záporných úrokových sazeb byly upraveny modely oceňování 

úrokových opcí pro určité měny. Standardní Black-Scholes model 

byl nahrazen posunutým Black-Scholes modelem (Shifted Blac-

k-Scholes), pro který nejsou záporné úrokové sazby omezením.

Úvěry. IFRS 9 regulace významně změnila účetní klasifikaci aktiv. 

Úvěry, které nesplňují podmínku výhradní splátky jistiny a úroku (so-

lely payments of principal and interest, SPPI) jsou oceňovány reálnou 

hodnotou. Metodika výpočtu reálné hodnoty je shodná s technikou 

oceňování pomocí současné hodnoty, kde jsou očekávané finanční 
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toky diskontovány úplnou sazbou zahrnující přirážky za riziko (risk 

premium). Tato riziková přirážka bere v úvahu i faktory mimo tržní 

riziko, tak aby současná hodnota byla v souladu s definicí reálné 

hodnoty. Úvěrové riziko je zahrnuto úpravou smluvních finančních 

toků tak, aby byly v souladu s očekávanými finančními toky při 

započtení pravděpodobnosti selhání zákazníka a ztráty z úvěrů 

v selhání (tzv. Loss Given Default, LGD). Takto upravené finanční toky 

jsou diskontovány efektivní diskontní úrokovou sazbou obsahující 

další rizikové/nákladové komponenty. Aktiva s komplexní úrokovou 

sazbou se oceňují simulační metodou Monte Carlo, aby zahrnovala 

korekci konvexity a časovou hodnotu vnořených opcí.

Cenné papíry Reálná hodnota standardních dluhových cenných 

papírů (s fixní a variabilní úrokovou sazbou) se vypočte na základě 

diskontování budoucích peněžních toků za použití diskontní křivky 

závislé na úrokové sazbě měny konkrétní emise a úpravy o rozpětí. 

Úprava o rozpětí je obvykle stanovena na základě křivky úvěrového 

rozpětí emitenta. Není-li k dispozici křivka úvěrového rozpětí emi-

tenta, je úvěrové rozpětí odvozeno z blízkého náhradního nástroje 

a upraveno o rozdíly v rizikových profilech daných nástrojů. Pokud 

není k dispozici žádný blízký náhradní nástroj, úprava o rozpětí 

se stanoví odhadem za použití jiných informací, včetně odhadu 

úvěrového rozpětí na základě interního ratingu a parametru PD 

(pravděpodobnost selhání) nebo úsudku vedení. Reálná hodnota 

složitějších dluhových cenných papírů (které např. obsahují rysy 

opce, jako např. splatnost na požádání, cap/floor, vázanost na 

index apod.) se určí pomocí kombinace modelů diskontovaných 

peněžních toků a složitějších technik modelování včetně metod 

popsaných u derivátů OTC.

Neobchodované akcie, které mají dostupné ceny kótované na ak-

tivních trzích, jsou oceněny pomocí kótovaných tržních cen (bid pro 

dlouhou pozici, ask pro krátkou pozici). Reálná hodnota ostatních 

neobchodovaných akcií se určí pomocí standardních oceňovacích 

modelů užitím vstupních parametrů nepozorovatelných na trhu.

OTC derivátové finanční nástroje. Derivátové nástroje obchodované 

na OTC trzích (např. úrokové swapy a opce, měnové forwardy a opce, 

opce na kótované cenné papíry a indexy, swapy úvěrového selhání, 

komoditní swapy) se oceňují pomocí standardních modelů ocenění. 

Mezi tyto modely patří modely diskontovaných peněžních toků 

a Black-Scholes model pro ocenění opcí. Modely jsou kalibrovány ve 

vztahu ke kotovaným tržním datům (včetně implikovaných volatilit). 

Modely ocenění u složitějších nástrojů využívají rovněž techniky 

Monte Carlo. U nástrojů na méně likvidních trzích používá skupina 

data získaná z méně častých transakcí nebo techniky extrapolace.

Skupina oceňuje deriváty na úrovni „mid-market“. Derivátové pozice 

jsou očištěna o tzv. „close-out“ korekci, čímž je do valuace zahrnut 

i dopad bid/ask rozpětí. Kontrola parametrů probíhá na pravidelné 

bázi nebo v případě významných pohybů na trhu.

U všech derivátů obchodovaných na organizovaném mimobur-

zovním trhu („OTC“) se provádí úprava reálné hodnoty o kreditní 

riziko protistrany (tzv. CVA, Credit Valuation Adjustment) a úprava 

o vlastní kreditní riziko banky (tzv. DVA, Debit Valuation Adjustment). 

Výši CVA ovlivňuje očekávaná velikost kladné expozice z derivátů 

a úvěrová kvalita protistrany. Výše DVA vychází z očekávané zá-

porné expozice z derivátů a úvěrové kvality skupiny. Modelování 

očekávané expozice pro většinu protistran a produktů je postaveno 

na opčních replikačních strategiích. V případě Ministerstva financí ČR 

a protistran, s nimiž je uzavřena smlouva CSA (Credit Support Annex) 

s vyšší hodnotou prahu plnění, je aplikována metoda Monte Carlo 

se zohledněním vzájemného započtení pozic. V případě protistran 

s uzavřenou smlouvou CSA s nízkou hodnotou prahu plnění se žádné 

úpravy CVA/DVA nezohledňují. Metodika pro ostatní entity a produkty 

se určuje na základě tržní hodnoty se zohledněním dalších faktorů. 

Pravděpodobnost selhání protistran neobchodovaných na aktivním 

trhu (Probability of Default, PD) se určuje na základě interních PD 

přiřazených ke koši likvidních titulů obchodovaných na středoev-

ropském trhu, takže ocenění je založeno na bázi tržních vstupů. 

Protistrany, pro které jsou k dispozici likvidní dluhopisy nebo swapy 

úvěrového selhání (Credit Default Swap, CDS) se oceňují za použití 

příslušného tržního „single-name“ PD (tj. PD, které se vztahuje pouze 

k danému CDS) odvozeného z cen.

V souladu s popsanou metodikou dosáhly kumulativní úpravy CVA 

výše –106 mil. Kč a celkové úpravy DVA 30 mil. Kč.

Validace a kontrola

Ocenění finančních nástrojů pomocí reálné hodnoty probíhá nezávisle 

na obchodních útvarech. Skupina navíc implementovala nezávislou 

validační funkci za účelem oddělení útvarů zodpovědných za vývoj 

modelů, měření reálné hodnoty a validaci. Cílem nezávislé validace 

modelů je ohodnocení rizika modelu plynoucího z teoretických zákla-

dů modelů, správnosti vstupních dat (tržních dat) a kalibrace modelů.

Hierarchie stanovení reálné hodnoty

Finanční aktiva a pasiva oceněná reálnou hodnotou se řadí do tří 

úrovní dle IFRS hierarchie stanovení reálné hodnoty.

Úroveň 1 hierarchie stanovení reálné hodnoty 

Reálná hodnota finančních nástrojů klasifikovaných v rámci úrovně 

1 se určuje na základě kótovaných cen shodných finančních aktiv 

a pasiv obchodovaných na aktivních trzích. Konkrétně, reálná hod-

nota je klasifikována v rámci úrovně 1, pokud transakce probíhají 

s dostatečnou frekvencí, cenovou konzistencí a v dostatečném 

objemu na průběžné bázi.

Úroveň 1 zahrnuje deriváty obchodované na burze (futures, opce), 

akcie, státní dluhopisy stejně jako další dluhopisy a fondy, které jsou 

obchodovány na vysoce likvidních a aktivních trzích. 

Úroveň 2 hierarchie stanovení reálné hodnoty 

V případě, že je k ocenění použita tržní kotace, ale z důvodu nedo-

statečné likvidity není možné trh považovat za aktivní (odvozeno z 

dostupných ukazatelů tržní likvidity), je daný nástroj klasifikován v 

rámci úrovně 2 hierarchie stanovení reálné hodnoty. Pokud nejsou 

dostupné tržní ceny, je reálná hodnota spočtena pomocí modelů 

ocenění za použití objektivně zjistitelných tržních vstupů. Jsou-li 
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veškeré významné vstupy použité k ocenění objektivně zjistitelné 

na trhu, řadí se nástroj do úrovně 2 hierarchie stanovení reálné hod-

noty. Mezi vstupy objektivně zjistitelné na trhu se pro úroveň 2 řadí 

typicky výnosové křivky, úvěrová rozpětí a implikované volatility.

Úroveň 2 zahrnuje OTC deriváty, méně likvidní akcie, dluhopisy a 

fondy a vlastní emise.

Úroveň 3 hierarchie stanovení reálné hodnoty

V některých případech nelze reálnou hodnotu určit ani na základě 

kotovaných tržních cen ani s použitím oceňovacích modelů vycháze-

jících výhradně z objektivně zjistitelných tržních údajů. Za této situace 

se s použitím realistických předpokladů provede odhad individuálních 

oceňovacích parametrů, které nejsou na trhu zjistitelné. Je-li určitý 

objektivně nezjistitelný vstup oceňovacího modelu významný, 

případně je příslušná cenová kotace nedostatečně aktualizována, je 

daný nástroj klasifikován v rámci úrovně 3 hierarchie stanovení reálné 

hodnoty. Při stanovení reálné hodnoty na úrovni 3 se jako objektivně 

nezjistitelné parametry obvykle používají úvěrová rozpětí spočtené 

pomocí interně odvozené historické pravděpodobnosti selhání (PD) 

a ztráty v případě selhání (LGD). Dále interně spočtené náklady na 

vlastní kapitál a úprava tohoto kapitálu (v metodě upravené čisté 

hodnoty aktiv) jsou objektivně nezjistitelné parametry používané 

pro ocenění neobchodovaných akciových nástrojů. Úroveň 3 zahr-

nuje akcie, nekótované podíly a fondy, nelikvidní dluhopisy, úvěry, 

vlastními emisemi a vklady.

Hierarchie reálné hodnoty

Následující tabulka uvádí postupy stanovení reálné hodnoty s ohledem na úrovně hierarchie reálné hodnoty.

V mil. Kč

Kotované tržní ceny na 
aktivních trzích Úroveň 1

Ceny dle oceňovacích 
modelů na základě 
zjistitelných tržních 

údajů Úroveň 2

Ceny dle oceňovacích 
modelů na základě 

vstupů nezjistitelných 
z trhu Úroveň 3 Celkem

Červen 
2018

Prosinec
2017

Červen
2018

Prosinec
2017

Červen
2018

Prosinec
2017

Červen
2018

Prosinec
2017

AKTIVA  

Finanční aktiva k obchodování 174 55 11 678 11 273 91 105 11 943 11 433

Deriváty – – 11 348 11 196 90 105 11 438 11 301

Ostatní finanční aktiva 
k obchodování 174 55 330 77 1 – 505 132

Finanční aktiva v reálné hodnotě 
vykázané do zisku nebo ztráty – 12 – 289 – 106 – 407

Finanční aktiva neurčená 
k obchodování v reálné hodnotě 
vykázané do zisku nebo ztráty – – 281 – 854 – 1 135 –

Kapitálové nástroje – – – – 380 – 380 –

Dluhové cenné papíry – – 281 – 407 – 688 –

Úvěry a jiné pohledávky – – – – 67 – 67 –

Realizovatelná finanční aktiva – 42 183 – 9 541 –           3 559 – 55 283

Kapitálové nástroje – – – – – 1 717 – 1 717

Dluhové cenné papíry – 42 183 – 9 541 – 1 842 – 53 566

Finanční aktiva v reálné hodnotě 
vykázané do ostatního úplného 
výsledku 40 435 – 7 592 – 4 382 – 52 409 –

Kapitálové nástroje – – – – 1 266 – 1 266 –

Dluhové cenné papíry 40 435 – 7 592 – 3 116 – 51 143 –

Zajišťovací deriváty – – 184 613 – – 184 613

Aktiva celkem 40 609 42 250 19 735 21 716 5 327 3 770 65 671 67 736

ZÁVAZKY         

Finanční závazky k obchodování – – 11 758 11 405 14 9 11 772 11 414

Deriváty – – 11 758 11 405 14 9 11 772 11 414

Ostatní finanční závazky 
k obchodování  –  – – – – – – –

Finanční závazky v reálné hodnotě 
vykázané do zisku nebo ztráty – – 1 452 1 240 – – 1 452 1 240

Vklady klientů – – 1 452 1 240 – – 1 452 1 240

Emitované dluhové cenné papíry – – – – – – – –

Zajišťovací deriváty – – 2 731 1 813 – – 2 731 1 813

ZÁVAZKY CELKEM – – 15 941 14 458 14 9 15 955 14 467

Začlenění do úrovně je stanovováno na konci reportovacího období.
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Proces ocenění pro finanční nástroje spadající do úrovně 3

Oceňování finančních nástrojů spadajících do úrovně 3 zahrnuje jeden či více významných vstupních parametrů, které nejsou na trhu přímo 

zjistitelné. Z tohoto důvodů se provádí dodatečné ověřování správnosti ocenění. Toto ověření může mimo jiné zahrnovat kontrolu relevantních 

historických dat či srovnání podobných transakcí. Tyto metody jsou závislé na odhadech a expertních názorech. 

Změny v objemu úrovně 1 a úrovně 2

Tento odstavec popisuje změny v objemu úrovně 1 a úrovně 2 u finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou v rozvaze. 

 V mil. Kč

1–6 2018 1–12 2017

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 1 Úroveň 2

Cenné papíry   

Čistý přesun z úrovně 1 –652 – – –

Čistý přesun z úrovně 2 – –1 650 – –

Čistý přesun z úrovně 3 – – –74 –1 177

Nákupy/prodeje/ukončení –989 –54 –25 408 –7 473

Změny v derivátech – –277 – –1 010

Změny od počátku roku k danému datu celkem –1 641 –1 981 –25 482 –9 660

V prvním pololetí roku 2018  byly relevantní nekotované dluhopisy převedeny z úrovně 1 do úrovně 2 díky nízké aktivitě obchodování. Přesun 

z úrovně 1 a z úrovně 2 do úrovně 3 byl proveden vzhledem k poklesu likvidity trhu.

Pohyby v rámci úrovně 3 finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou

Následující tabulky znázorňují vývoj reálné hodnoty cenných papírů, jejichž oceňovací modely jsou založeny na objektivně nezjistitelných 

vstupech.

V mil. Kč
1. leden 

2018

Zisky nebo 
(–) ztráty 

do výkazu 
zisku 

a ztráty

Zisky 
nebo (–) 
ztráty do 

ostatního 
úplného 

výsledku 
hospo-
daření Nákupy

Prodeje/ 
vypořá-

dání
Přesun do 

úrovně 3
Přesun 

z úrovně 3

Retran-
slační 

rezerva
Červen 

2018

AKTIVA        

Finanční aktiva 
k obchodování 105 –84 – 5 – 65 – – 91

Deriváty 105 –84 – 4 – 65 – – 90

Ostatní aktiva 
k obchodování – – – 1 – – – – 1

Finanční aktiva 
neurčená 
k obchodování v reálné 
hodnotě vykázané do 
zisku nebo ztráty 3 015 14 – 67 –2 260 12 – 6 854

Kapitálové nástroje 380 – – – – – – – 380

Dluhové cenné 
papíry 348 14 – 65 –38 12 – 6 407

Úvěry a jiné 
pohledávky 2 287 – – 2 –2 222 – – – 67

Finanční aktiva v reálné 
hodnotě vykázané 
do ostatního úplného 
výsledku 2 871 – 208 109 – 1 194 – – 4 382

Kapitálové nástroje 1 029 – 237 – – – – – 1 266

Dluhové cenné 
papíry 1 842 – – 29 109 – 1 194 – – 3 116

Aktiva celkem 5 991 –70 208 181 –2 260    1 271 – 6   5 327
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V mil. Kč
Prosinec 

2016

Zisky nebo 
(–) ztráty 

do výkazu 
zisku 

a ztráty

Zisky 
nebo (–) 
ztráty do 

ostatního 
úplného 

výsledku 
hospo-
daření Nákupy

Prodeje/ 
vypořá-

dání
Přesun do 

úrovně 3
Přesun 

z úrovně 3

Retran-
slační 

rezerva
Červen 

2017

AKTIVA        

Finanční aktiva 
k obchodování 1 057  –23  –  –13  –623  – 398

Deriváty 1 057  –23  –  –13  –623  – 398

Finanční aktiva v reálné 
hodnotě vykázané 
do zisku nebo ztráty 80 –3  –  –  –  –  –1 76

Realizovatelná finanční 
aktiva 2 914 – –147 915  1 78 –  –23 3 738

Aktiva celkem 4 051 –26 –147 915  –12 78  –623 –24 4 212

Zisky nebo ztráty finančních instrumentů úrovně 3 klasifikované jako „Finanční aktiva k obchodování“, „Finanční aktiva v reálné hodnotě 

vykázané do zisku nebo ztráty“ (za období 30. června 2017), „Finanční aktiva neurčená k obchodování v reálné hodnotě vykázané do zisku 

nebo ztráty“ (za období 30. června 2018) a „Zajišťovací deriváty“ jsou v položce „Čistý zisk z obchodování“ v rámci výkazu zisku a ztráty. 

Zisky a ztráty z odúčtování „Realizovatelných finančních aktiv“ jsou v položce „Čistý zisk nebo (–) ztráta z finančních aktiv a závazků nevy-

kázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty“ v rámci výkazu zisku a ztráty za období končící 30. června 2017. Zisky a ztráty z odúčtování 

„Finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku“ jsou v položce „Ostatní zisky nebo (–) ztráty z odúčtování 

finančních nástrojů nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty “ v rámci výkazu zisku a ztráty za období končící 30. června 2018.

Znehodnocení „Realizovatelných finančních aktiv“ je v položce „Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě 

do zisku nebo ztráty“ v rámci výkazu zisku a ztráty za období končící 30. června 2017. Znehodnocení „Finančních aktiv v reálné hodnotě 

vykázané do ostatního úplného výsledku“ je v položce „Zisk nebo (–) ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů “ v rámci výkazu zisku 

a ztráty za období končící 30. června 2018.

Zisky a ztráty finančních instrumentů evidované v ostatním úplném výsledku hospodaření pro „Realizovatelná finanční aktiva“ jsou evido-

vány k 30. červnu 2017 v rámci položky výkazu o změnách vlastního kapitálu „Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv“. Zisky 

a ztráty finančních instrumentů evidované v ostatním úplném výsledku hospodaření pro „Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do 

ostatního úplného výsledku“ jsou evidovány k 30. červnu 2018 v rámci položky výkazu o změnách vlastního kapitálu „Oceňovací rozdíly ze 

změny reálné hodnoty“.

Změny/pohyby v úrovni 3. Přesun do úrovně 3 byl proveden vzhledem k poklesu likvidity trhu.

Zisky nebo ztráty týkající se nástrojů v úrovni 3 držených na konci vykazovaného období a uvedených ve výkazu zisku a ztráty jsou následující:

V mil. Kč

1–6 2018
Nerealizované zisky nebo  

(–) ztráty do výkazu zisku a ztráty

1-6 2017
Nerealizované zisky nebo  

(–) ztráty do výkazu zisku a ztráty 

AKTIVA

Finanční aktiva k obchodování  –84 –23

Deriváty –84 –23

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty – –3

Finanční aktiva neurčená k obchodování v reálné hodnotě 
vykázané do zisku nebo ztráty 67 –

    Dluhové cenné papíry 67 –

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané  
do ostatního úplného výsledku –5 –

Dluhové cenné papíry –5 –

Celkem –22 –26
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Analýza citlivosti pro oceňování v rámci úrovně 3

Následující tabulka zachycuje analýzu citlivosti s využitím možných alternativ dle typu produktu:

V mil. Kč

Kladné změny reálné hodnoty 
při uplatnění alternativních 

oceňovacích parametrů

Záporné změny reálné hodnoty 
při uplatnění alternativních 

oceňovacích parametrů

Červen 2018 Prosinec 2017 Červen 2018 Prosinec 2017

Deriváty 9 9 –7 –8

Výkaz zisku a ztráty 9 9 –7 –8

Dluhové cenné papíry 75 65 –99 –87

Ostatní úplný výsledek 75 65 –99 –87

Kapitálové nástroje 98 64 –197 –129

Výkaz zisku a ztráty 35 – –70 –1

Ostatní úplný výsledek 63 64 –127 –128

Celkem 182 138 –303 –224

Výkaz zisku a ztráty 44 9 –77 –9

Ostatní úplný výsledek hospodaření 138 129 –226 –215

Při odhadu těchto dopadů byly zvažovány především změny úvěrového rozpětí (u dluhopisů), parametry PD, LGD (pro výpočet  CVA u de-

rivátů) a tržní hodnoty srovnatelných majetkových nástrojů. Zvýšení (snížení) rozpětí nebo parametru PD a LGD vede k odpovídajícímu 

snížení (zvýšení) odpovídající tržní hodnoty. 

V tabulce obsahující analýzu citlivosti byla uvažována následující rozpětí možných alternativ nezjistitelných vstupů:

 – u dluhových cenných papírů úvěrová rozpětí v rozsahu +100 základních bodů a –75 základních bodů,

 –  u majetkových nástrojů cenové rozpětí mezi –10 % a +5 %,

 –  u CVA u derivátů zvýšení/snížení ratingu PD o jeden stupeň, rozpětí parametru LGD mezi –5 % a +10 %.

Finanční nástroje neoceňované v reálné hodnotě, jejichž reálná hodnota je uvedena v příloze účetní závěrky

Následující tabulka obsahuje reálné hodnoty a hierarchii reálné hodnoty finančních nástrojů neoceňovaných v reálné hodnotě, jejichž reálná 

hodnota je uvedena v příloze účetní závěrky k 30. červnu 2018 a  ke konci roku 2017.

Červen 2018

V mil. Kč Účetní hodnota Reálná hodnota

Kotované tržní  
ceny na aktivních 

trzích – úroveň 1

Ceny dle 
oceňovacích 

modelů na základě 
zjistitelných tržních 

údajů – úroveň 2

Ceny dle 
oceňovacích 

modelů na 
základě vstupů 
nezjistitelných 

z trhu – úroveň 3

AKTIVA

Pokladní hotovost a hotovost 
u centrálních bank 139 810 139 810 – – –

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 1 202 797 1 196 808 176 704 13 141 1 006 963

Úvěry a jiné pohledávky 
za bankami 320 701 321 024 – – 321 024

Úvěry a jiné pohledávky za klienty 696 051 684 873 – – 684 873

Dluhové cenné papíry 186 045 190 911 176 704 13 141 1 066

Pohledávky z finančního leasingu 2 066 2 066 – – 2 066

Obchodní a jiné pohledávky 128 128 – – 128

ZÁVAZKY

Finanční závazky v naběhlé hodnotě 1 288 615 1 290 175 – 459 1 289 716

Vklady bank 367 762 371 362 – – 371 362

Vklady klientů 918 266 916 218 – – 916 218

Emitované dluhové cenné papíry 935 943 – 459 484

Ostatní finanční závazky 1 652 1 652 – – 1 652

 

FINANČNÍ ZÁRUKY A PŘÍSLIBY

Finanční záruky n/a 399 – – 399

Neodvolatelné přísliby n/a –460 – – –460
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Prosinec  2017

V mil. Kč
Účetní

hodnota
Reálná

hodnota

Kotované tržní ceny 
na aktivních trzích 

– úroveň 1

Ceny dle 
oceňovacích 

modelů na základě 
zjistitelných tržních 

údajů – úroveň 2

Ceny dle 
oceňovacích 

modelů na 
základě vstupů 
nezjistitelných 

z trhu –
úroveň 3

AKTIVA

Pokladní hotovost a hotovost 
u centrálních bank 280 221 280 221 – – –

Finanční aktiva držená do splatnosti 163 679 189 419 159 613 29 806 –

Úvěry a jiné pohledávky za bankami 157 525 157 924 – 1 874 156 050

Úvěry a jiné pohledávky za klienty 638 694 636 784 – – 636 784

      

ZÁVAZKY      

Finanční závazky v naběhlé hodnotě 1 179 929 1 192 948 – 16 113 1 176 834

Vklady bank 295 232 295 008 – – 295 008

Vklady klientů 881 997 880 032 – – 880 032

Emitované dluhové cenné papíry 1 805 17 012 – 16 113 899

Ostatní finanční závazky 895 895 – – 895

      

FINANČNÍ ZÁRUKY A PŘÍSLIBY      

Finanční záruky n/a 5 – – 5

Neodvolatelné přísliby                   n/a 275 – – 275

n/a – neuvádí se

V tabulkách kladné reálné hodnoty finančních záruk a příslibů jsou bez záporného znaménka, zatímco záporné reálné hodnoty jsou se zá-

porným znaménkem.

Reálná hodnota úvěrů a záloh poskytnutých zákazníkům a úvěrovým institucím byla vypočtena na základě diskontování budoucích peněžních 

toků s ohledem na dopady úroku a úvěrového rozpětí. Vliv úrokové sazby vychází z pohybů tržních sazeb, zatímco změny úvěrového rozpětí 

jsou odvozeny z parametrů PD a LGD použitých pro interní výpočet rizik. Pro účely výpočtu reálné hodnoty byly úvěry a zálohy utříděny do 

skupin homogenních portfolií na základě ratingové metody, ratingového stupně, splatnosti a země, kde byly poskytnuty.

Reálné hodnoty finančních aktiv oceněných zůstatkovou hodnotou jsou buď převzaty přímo z trhu, nebo jsou určeny na základě přímo 

zjistitelných vstupních parametrů (tj. výnosové křivky).

Reálná hodnota vkladů a ostatních závazků oceněných zůstatkovou hodnotou je stanovena odhadem po zvážení aktuálních úrokových sazeb 

a vlastního úvěrového rozpětí. Tyto pozice jsou zařazeny do úrovně 3 hierarchie stanovení reálné hodnoty. U závazků bez smluvní splatnosti 

(např. vklady na požádání) představuje minimální reálnou hodnotu jejich účetní hodnota.

Reálná hodnota emitovaných cenných papírů a podřízených závazků oceněných zůstatkovou hodnotou vychází z tržních cen nebo zjistitel-

ných tržních parametrů, pokud jsou k dispozici. Pro emitované cenné papíry, jejichž cenu nelze zjistit z kótovaných tržních cen, je reálná cena 

spočítána diskontováním budoucích finančních toků.

38. Podmíněná aktiva a závazky

V mil. Kč Červen 2018 Prosinec 2017

Závazky ze záruk a akreditivů 22 491 19 461

Nečerpané úvěrové přísliby 124 635 115 052

Celkem 147 126 134 513

Podmíněné závazky – soudní spory

Od konce roku 2017 nenastaly žádné významné změny týkající se posouzení vlivu výsledků soudních sporů, kterých se Česká spořitelna, a.s., 

a některé z jejích dceřiných společností účastní, na finanční situaci a/nebo výsledky skupiny.
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39. Události po rozvahovém dni

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným významným událostem, které by měly dopad na účetní závěrku.
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Finanční část | Definice alternativních výkonnostních ukazatelů

Definice alternativních výkonnostních ukazatelů

V souladu s Obecnými pokyny vydanými ESMA (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) jsou alternativní výkonnostní ukazatele definovány 

jako finanční ukazatele historické nebo budoucí finanční výkonnosti, finanční situace nebo peněžních toků.

Alternativní výkonnostní ukazatele, které lze přímo určit z konsolidované účetní závěrky:

Alternativní výkonnostní ukazatel Finanční výkaz

Čistý úrokový výnos A Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

Čistý výnos z poplatků a provizí B Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

Výnosy z dividend C Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

Čistý zisk z obchodních operací D Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

Zisky nebo ztráty z finančních nástrojů vykázaných v reálné 
hodnotě do zisku nebo ztráty

E Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

Čistý výsledek z účastí zaúčtovaných ekvivalenční metodou F Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí 
a ostatní operativní pronájem

G Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

Provozní výnosy H=A+B+C+D+E+F+G Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

Náklady na zaměstnance I Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

Ostatní správní náklady J Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

Odpisy majetku K Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

Provozní náklady L=I+J+K Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

Provozní zisk H+L Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

Poměr provozních nákladů a výnosů (cost/income) -L/H Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

Neúrokové výnosy/provozní výnosy (B+C+D+E+F+G)/H Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

Finanční aktiva neurčená k obchodování v reálné hodnotě vykázané 
do zisku nebo ztráty – úvěry a jiné pohledávky za klienty

M Konsolidovaný výkaz o finanční situaci

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě – úvěry a jiné pohledávky za klienty N Konsolidovaný výkaz o finanční situaci

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného 
výsledku – úvěry a jiné pohledávky za klienty

O Konsolidovaný výkaz o finanční situaci

Pohledávky z finančního leasingu P Konsolidovaný výkaz o finanční situaci

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky Q Konsolidovaný výkaz o finanční situaci

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku 
nebo ztráty – vklady klientů

R Konsolidovaný výkaz o finanční situaci

Finanční závazky v naběhlé hodnotě – vklady klientů S Konsolidovaný výkaz o finanční situaci

Závazky z finančního leasingu ke klientům T Konsolidovaný výkaz o finanční situaci

Úvěry za klienty/vklady klientů U=(M+N+O+P+Q)/(R+S+T) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci

Význam alternativních výkonnostních ukazatelů:

Provozní výnosy vyjadřují objem výnosů banky z běžné podnikatelské činnosti.

Provozní náklady vyjadřují objem nákladů banky při běžné podnikatelské činnosti.

Provozní zisk dává informaci o úspěšnosti banky v základní oblasti podnikání. Vyjadřuje objem finančních prostředků, který banka vydělala 

svou běžnou podnikatelskou činností.

Poměr provozních nákladů a výnosů (cost/income) – tento ukazatel vyjadřuje objem provozních nákladů spotřebovaných na dosažení 

provozních výnosů. Ukazatel poskytuje pohled na efektivnost řízení banky – čím je nižší, tím je banka ziskovější.

Neúrokové výnosy/provozní výnosy – ukazatel ukazuje podíl jiných než úrokových výnosů na celkových výnosech z běžné podnikatelské 

činnosti.

Úvěry za klienty/vklady klientů – ukazatel vyjadřuje podíl financování klientských úvěrů klientskými vklady.
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Alternativní výkonnostní ukazatele, které nelze přímo určit z konsolidované účetní závěrky:

ROA
Česká spořitelna využívá ukazatel ROA (Return on Assets, rentabilita 

aktiv) jako vyjádření míry efektivního využití majetkové báze banky. 

Počítá se jako poměr konsolidovaného čistého zisku za účetní ob-

dobí náležejícího vlastníkům mateřské společnosti (Konsolidovaný 

výkaz zisku a ztráty) a průměrného měsíčního objemu celkových 

aktiv (interní údaj za 13 období – bere v úvahu konečné zůstatky 

k 1. 1. příslušného roku a ke konci všech měsíců příslušného roku).

ROE
Ukazatel ROE (Return on Equity, rentabilita vlastního kapitálu) se 

používá jako vyjádření míry efektivity využití vlastního kapitálu a jeho 

výsledná hodnota vyjadřuje podíl čistého zisku připadající na jednu 

korunu vlastního kapitálu. Počítá se jako poměr konsolidovaného 

čistého zisku za účetní období náležejícího vlastníkům mateřské 

společnosti (Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty) a průměrného 

měsíčního objemu vlastního kapitálu náležejícího akcionářům (interní 

údaj za 13 období – bere v úvahu konečné zůstatky k 1. 1. příslušného 

roku a ke konci všech měsíců příslušného roku).

Čistá úroková marže
Česká spořitelna používá tento ukazatel jako vyjádření výnosnosti 

úročených aktiv. Počítá se jako poměr, kdy čitatel obsahuje součet 

konsolidovaného Čistého úrokového výnosu, Výnosu z dividend 

a Výnosu z pronájmu investic do nemovitostí a ostatního operativ-

ního pronájmu sníženého o odpisy tohoto majetku (Konsolidovaný 

výkaz zisku a ztráty) a jmenovatel obsahuje průměrný měsíční 

objem (interní údaj za 13 období – bere v úvahu konečné zůstatky 

k 1. 1. příslušného roku a ke konci všech měsíců příslušného roku) 

součtu Finančních aktiv neurčených k obchodování v reálné hodnotě 

vykázaných do zisku nebo ztráty, Finančních aktiv v reálné hodnotě 

vykázaných do zisku nebo ztráty, Realizovatelných finančních aktiv, 

Finančních aktiv držených do splatnosti, Finančních aktiv v reálné 

hodnotě vykázaných do ostatního úplného výsledku, Finančních 

aktiv v naběhlé hodnotě, Úvěrů a jiných pohledávek za bankami, 

Úvěrů a jiných pohledávek za klienty, Pohledávek z finančního 

leasingu za klienty, Účastí v přidružených společnostech a Investic 

do nemovitostí.

Poměr klientských pohledávek, u nichž došlo 
k selhání dlužníka k celkovému objemu klientských 
pohledávek
Tento ukazatel je základním ukazatelem kvality úvěrového portfolia 

banky. Počítá se jako poměr konsolidovaného hrubého objemu úvěrů 

a jiných pohledávek za klienty, u nichž došlo k selhání dlužníka a kon-

solidovaného hrubého objemu úvěrů a jiných pohledávek za klienty.

Finanční část | Definice alternativních výkonnostních ukazatelů
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