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Česká spořitelna -  

Konsolidované výsledky rok 2016 

(neauditované, IFRS) 
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Souhrnný přehled – 

Vývoj české ekonomiky zůstává příznivý 
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• Růst HDP skončil v roce 2016 na meziročních 2,3 %, 

protože došlo k dočasnému zpomalení zahraniční 

poptávky. Cyklická pozice se však ke konci roku 

2016 zlepšila. Růst HDP podporován solidní domácí  

i zahraniční poptávkou 

• Stabilní spotřeba domácností, která je hlavním 

přispěvatelem růstu HDP, odráží silný trh práce 

a pozitivní náladu domácností 

• Celková inflace CPI dosáhla v prosinci  2,0 % 

především díky nad očekávání vyššímu růstu cen 

potravin. Jádrová inflace (v prosinci meziročně  

1,6 %) odráží zvyšující se domácí poptávkové tlaky 

• Kurz EUR/CZK stále blízko hranice 27. ČNB byla 

nucena intervenovat, aby se vyhnula potenciálnímu 

prolomení kurzového závazku  

• Výstup z kurzového závazku očekáváme ve druhém 

čtvrtletí 2017. Přesné načasování však záleží na 

vývoji ekonomických dat 

• Český bankovní sektor je dobře kapitalizovaný 

a ziskový, zátěžové testy ČNB ukazují jeho vysokou 

odolnost vůči potenciálním nepříznivým šokům 

Růst HDP, spotřeby domácností a investic 
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Souhrnný přehled – 

Finanční výsledky těží z rostoucí české ekonomiky 
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Česká spořitelna v roce 2016 zvýšila čistý zisk o 8,1 % na 15,5 mld. Kč, těžila  

z příznivého ekonomického prostředí, které se odrazilo v silném růstu úvěrů, 

a z pokračujícího zlepšování úvěrové kvality 
• Čistý zisk také podpořen jednorázovými vlivy, především příjmem z prodeje podílu  

ve VISA Europe (1,4 mld. Kč před zdaněním) 

Provozní výsledek poklesl o 5,1 % hlavně z důvodu propadu čistého výnosu 

z poplatků a provizí 
• Čistý výnos z poplatků a provizí z platebních transakcí byl zasažen evropskou regulací  

v oblasti platebních karet. Avšak čistý výnos z poplatků a provizí z obhospodařovaných 

aktiv byl vyšší než v roce 2015 

• Čistý úrokový výnos skončil navzdory stále nepříznivému prostředí nízkých úrokových 

sazeb pouze 1,4 % pod úrovní roku 2015 

Provozní náklady se díky nižšímu příspěvku do Fondu pojištění vkladů a 

striktnímu řízení nákladů meziročně snížily o 2,4 % 

Kapitalizace skupiny FSČS je velmi silná, celkový kapitálový poměr na úrovni 

20,1 %, Tier 1 kapitálový poměr 19,5 %  
 

Čistý zisk 

Provozní 
výsledek 

Provozní 
náklady 

Kapitálový 
poměr 



Souhrnný přehled – 

Silný růst úvěrů doprovázen dále se zlepšující kvalitou úvěrového portfolia 
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Hrubý objem klientských úvěrů vzrostl v roce 2016 o silných 8,0 % a překonal 

růst trhu v retailovém i korporátním segmentu 
• Nově poskytnuté hypotéky fyzickým osobám v roce 2016 meziročně vzrostly o 16 % a 

překročily 57 mld. Kč, což je historicky nejvyšší roční objem. Zůstatek hypoték fyzickým 

osobám meziročně vzrostl o 12,2 % 

• V roce 2016 byl klesající trend spotřebitelských úvěrů zvrácen nárůstem o 1,1 %, 

hotovostní úvěry (zůstatky) vzrostly dokonce o 4,0 %, podpořeno 20,7% meziročním 

nárůstem nových objemů 

• Segment úvěrů wholesale* (zůstatky) meziročně posílil o 12,8 % díky velkým korporacím  

Rizikové náklady meziročně poklesly o 33 % na 32 bazických bodů, zejména 

díky klesající míře selhání a úspěšnému vymáhání u fyzických osob i v 

korporátním segmentu 
• Podíl rizikových úvěrů (NPL) klesl na 3,2 % (ze 4,1 % v prosinci 2015) 

• Krytí rizikových úvěrů opravnými položkami je na vysokých 83 %, celkové krytí na 116,0 % 

Vzrůstající poptávka po výhodnějších investičních produktech se odráží 

v rostoucích aktivech penzijních fondů ČSPS (meziročně +9,3 %) a  

v domácích a zahraničních podílových fondech (meziročně +9,9 %) 

Úvěrování 

Rizikové 
náklady 

Investice 

*Wholesale definujeme jako  Korporátní portfolio  a segment Group Markets 



Hlavní obchodní fakta za rok 2016 – Retail  

Průhledná kreditka přináší klientům 

nový jednoduchý výpočet úroku i 

bezúročné období u výběru 

z bankomatu. Vedení kartového účtu je 

zdarma, pokud v daném měsíci zaplatí 

kartou alespoň 3 000 Kč. V roce 2016 

jsme vydali 69 903 průhledných 

kreditek 

ČS nemovitostní fond spravovaný 

REICO – investiční společností 

uskutečnil jednu z nejvýznamnějších 

transakcí ve střední Evropě – koupil 

nejvyšší budovu v Praze (City Tower) za 

4,4 mld. Kč. Celkový objem prostředků 

v REICO převyšuje 13 mld. Kč 

Česká spořitelna spojila fanoušky a 

olympioniky v projektu Držíme 

palečky; další podporu směřovala do 

olympijských parků v celé ČR. Součástí 

byla i Palečkovic kavárna, jejíž výtěžek 

banka věnovala společnosti SANANIM 

V roce 2016 jsme uzavřeli přes 28 000 

hypotečních úvěrů v celkovém 

objemu přes 57 mld. Kč. Zároveň jsme 

poskytli 168 000 spotřebitelských 

úvěrů v objemu téměř 34 mld. Kč 

 

Prostřednictvím aplikaci Friends 24, která 

získala ocenění Finaparáda, mohou klienti 

posílat drobné částky přes standardní 

email, SMS a také další komunikační 

aplikace bez znalosti čísla účtu příjemce. 

Služba PLATBA 24 umožňuje nově zaplatit 

ve více než 1 800 internetových obchodech. 

Díky e-faktuře a e-inkasu mohou klienti 

jednodušeji platit  u řady společností a 

municipalit 

Zavedli jsme pro klienty ve všech 

pobočkách připojení k internetu 

zdarma. Navíc jim nově umožňujeme 

používat biometrický podpis pomocí 

signpadu či tabletu. Od dubna již klienti 

podepsali více než dva  

miliony dokumentů 

Již téměř 163 000 klientů spoří díky 

službě Moje zdravé finance. 

Prostřednictvím služby pomáháme 

klientům snížit jejich pravidelné výdaje, 

jako např. výdaje na energie, nebo jak 

ušetřené peníze zhodnotit 

 

Zhruba 50 000 lidí si aktivovalo i 

aplikaci Moje zdravé finance a 

přibližně 15 000 z nich ji aktivně 

využívá. Díky aplikaci si lidé mohou 

sami sledovat strukturu svých 

výdajů či nastavovat rozpočet. 

Mohou si také zakládat tzv. šetřící 

obálky a sledovat, jak se blíží ke 

stanovené částce 
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Hlavní obchodní fakta za rok 2016 – Korporát  

Investiční úvěr, refinancování, 

úrokové zajištění 

9 781 000 EUR  

251 380 000 Kč 

 

Jediný věřitel 

 

Klubové financování 

 

25 000 000 EUR 

 

Mandátovaný věřitel 

 

Akviziční financování 

 

68 500 000 EUR 

 

Aranžér, jediný věřitel 

Syndikované akviziční financování  

a refinancování 

165 000 000 EUR 

 

Věřitel, escrow agent 

 

Emise zajištěných dluhopisů  

 

2 700 000 000 Kč 

 

Vedoucí spolumanažer, věřitel, 

administrátor 

Pro firemní klienty jsme připravili tzv. 

Easy Loan (jednoduchý úvěr), který 

obsahuje balík jednoduchých produktů s 

rychlým schvalovacím procesem. Malým 

a středním firmám tak provozní úvěr nyní 

schválíme již do dvou dnů a čerpat 

peníze mohou klienti již od pěti dnů. 

Syndikovaný investiční úvěr 

 

720 000 000 EUR 

 

Mandátovaný věřitel 

K realizaci investic do „chytrých“ řešení, 

jako například svoz komunálního 

odpadu, bezhotovostní placení v 

dopravě, nebo inteligentní veřejné 

osvětlení, pomáháme městům novým 

balíčkem služeb Smart City. 
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Neziskovkám a sociálním podnikům v sociálním 

bankovnictví České spořitelny pomáháme od 

září 2015 stát na pevné zemi a stabilně růst  

 

Během roku 2016 jsme poskytli 74 úvěrů  

v celkové hodnotě 209 mil. Kč.  Průměrný 

poskytnutý úvěr je ve výši 2,8 mil. Kč, a to na  

4 roky.  Společně dáváme penězům nový 

rozměr 

 

Rozvojové programy Impact First, Social Impact 

Award a FRIN pak pomáhají v rozvoji 

organizacím se sociálním přesahem, aby mohly 

rozšiřovat svůj pozitivní dopad na českou 

společnost. Loni jimi prošlo na 50 organizací 

 

Sdružení Neratov dává práci 110 lidem  

s mentálním postižením. V bance jej vnímáme 

jako dlouhodobého  partnera - spolupracujeme na 

různých úrovních - od dobrovolnictví, přes dary  

a granty k ekonomickému poradenství a úvěrům. 

Jako jedni z prvních ocenili možnost investičního 

úvěru, využijí jej na vybudování pivovaru, nového 

chráněného pracoviště 

Program sociálního bankovnictví ČS v roce 2016 

Organizace si mohou otestovat, jak životaschopný 

a finančně udržitelný jejich obchodní záměr je, v 

akcelerátoru Impact First. Vypisujeme tři kola 

ročně, pracovat na sobě může vždy 10 finalistů. 

Prvním vítězem akcelerátoru se stal projekt Social 

Trade organizace Prostor Plus, který působí ve 

Středočeském kraji a zaměstnává sociálně 

vyloučené lidi 

Cestu k finanční nezávislosti na dotacích a 

grantech nabízí neziskovkám unikátní 

fundraisingová akademie FRIN. Do 

šestiměsíčního akceleračního programu se 

přihlásilo 80 organizací, pracovat na svých 

kampaních mělo šanci deset finalistů. Hlavní cenu 

získal Nadační fond UPOL, a to za přípravu 

kampaně, kterou oslovuje vybrané absolventy 

univerzity  

Projekt NáZnak, jehož cílem je rozšířit zájem  

o znakovou řeč, zlepšit integraci neslyšících a 

zároveň destigmatizovat strach z komunikace  

s nimi, patří mezi tři hlavní vítěze soutěže Social 

Impact Award. Jde o jeden z nejrozsáhlejších 

akceleračních a vzdělávacích programů v oblasti 

společensky prospěšného podnikání v Evropě a 

je určen vysokoškolákům  

 

Nezisková organizace Smíšek pomáhá dětem 

ze sociálně znevýhodněného prostředí a  

v Praze provozuje čtyři integrační školky. Patří 

mezi ty, kterým jsme předfinancováním 

dotací zabezpečili nepřetržitý chod 

poskytovaných služeb. Neziskovkám i takto 

pomáháme udržet vyrovnaný rozpočet  
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Obsah prezentace 
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• Česká spořitelna  

• Analýza finanční výkonnosti   

 

• Makroekonomický vývoj 

• Ekonomické trendy v detailu 

 

• Bankovní trh 

• Vývoj bankovního trhu 

• Tržní podíly České spořitelny 

 

• Ocenění a CSR 

 

• Přílohy 

 



Finanční výkazy – výkaz zisků a ztrát (mil. Kč) 
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2015 2016 Změna

Čistý úrokový výnos 25 864 25 512 -1,4%

Čistý výnos z poplatků a provizí 10 254 9 308 -9,2%

Výnosy z dividend 70 86 22,9%

Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou 2 823 2 853 1,1%

Zisk nebo (-) ztráta z účastí zaúčtovaných ekvivalenční metodou 0 -10 -

Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí a ostatní operativní pronájem 732 478 -34,7%

Všeobecné administrativní náklady -18 586 -18 146 -2,4%

Čistý zisk z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě proti účtům 

nákladů nebo výnosů 449 1 421 >100%

Čisté ztráty ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě proti 

účtům nákladů nebo výnosů -2 648 -1 905 -28,1%

Ostatní provozní výsledek -1 018 -672 -34,0%

Zisk před zdaněním z pokračujících činností 17 940 18 925 5,5%

Daň z příjmu -3 645 -3 470 -4,8%

Zisk po zdanění z pokračujících činností 14 295 15 455 8,1%

Čistý zisk za účetní období

náležející nekontrolním podílům 2 -2 -

náležející vlastníkům mateřské společnosti 14 293 15 457 8,1%

Provozní výnosy 39 743 38 227 -3,8%

Provozní náklady -18 586 -18 146 -2,4%

Provozní výsledek 21 157 20 081 -5,1%

Poměr výnosů vůči nákladům 46,8% 47,5%

Návratnost kapitálu 13,0% 12,9%



Finanční výkazy – rozvaha I (mil. Kč) 

Aktiva 
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Aktiva 31.12.15 31.12.16 Změna

Pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank 111 027 173 100 55,9%

Finanční aktiva k obchodování 14 725 20 944 42,2%

Deriváty k obchodování 13 995 13 357 -4,6%

Ostatní finanční aktiva k obchodování 730 7 587 >100%

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztrát 907 423 -53,4%

Realizovatelná finanční aktiva 78 053 81 274 4,1%

Finanční aktiva držená do splatnosti 160 988 167 899 4,3%

Úvěry a jiné pohledávky za bankami (čisté) 34 717 22 328 -35,7%

Úvěry a jiné pohledávky za klienty (čisté) 532 524 577 453 8,4%

Zajišťovací deriváty 663 519 -21,7%

Hmotný majetek 12 318 10 456 -15,1%

Investice do nemovitostí 4 949 2 390 -51,7%

Nehmotný majetek 3 966 4 284 8,0%

Účasti v přidružených společnostech a společně řízených podnicích 0 753 -

Pohledávky ze splatné daně 740 611 -17,4%

Pohledávky z odložené daně 146 136 -6,8%

Aktiva určená k prodeji 0 320 -

Ostatní aktiva 3 861 3 636 -5,8%

Aktiva celkem 959 584 1 066 526 11,1%



Finanční výkazy – rozvaha II (mil. Kč) 

Pasiva 
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Závazky a vlastní kapitál 31.12.15 31.12.16 Změna

Finanční závazky k obchodování 14 956 17 982 20,2%

Deriváty k obchodování 14 944 13 877 -7,1%

Ostatní finanční závazky k obchodování 12 4 105 >100%

Finanční závazky v reálně hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 4 019 1 997 -50,3%

Vklady klientů 4 019 1 997 -50,3%

Finanční závazky v naběhlé hodnotě 811 679 911 350 12,3%

Vklady bank 83 915 114 282 36,2%

Vklady klientů 709 817 786 876 10,9%

Emitované dluhové cenné papíry 15 493 9 173 -40,8%

Ostatní finanční závazky 2 454 1 019 -58,5%

Zajišťovací deriváty 496 452 -8,9%

Rezervy 2 584 2 909 12,6%

Závazky ze splatné daně 100 109 9,0%

Závazky z odložené daně 621 188 -69,7%

Závazky související s aktivy určenými k prodeji 0 125 -

Ostatní závazky 5 166 9 684 87,5%

Vlastní kapitál celkem 119 963 121 730 1,5%

Vlastní kapitál náležející nekontrolním podílům -23 166 -

Vlastní kapitál náležející vlastníkům mateřské společnosti 119 986 121 564 1,3%

Závazky a vlastní kapitál celkem 959 584 1 066 526 11,1%
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Hlavní fakta – souhrnný přehled 

Čistý zisk za rok 2016 meziročně vzrostl o 8,1 % 

Mezičtvrtletní vývoj čistého zisku (mil. Kč) Meziroční vývoj čistého zisku (mil. Kč) 
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• Provozní výnosy vzrostly o 3,1 % díky 33% růstu čistého zisku  

z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou  

v souvislosti s lepším výsledkem úrokových derivátů a cizoměnových 

swapů, a také díky 7% růstu čistého poplatkového výnosu díky  

sezónnosti poplatků z obchodů s cennými papíry a z pojištění 

• Provozní náklady vzrostly o 10,4 % kvůli sezónnosti marketingových 

nákladů, nákladů na údržbu budov a vytvořením rezervy na 

restrukturalizaci 

• Růst čistých opravných položek způsoben několika individuálními  

případy v korporátním segmentu 

• Pozitivní vývoj v dani z příjmu způsoben odloženou daní v souvislosti 

se znehodnocením budov 

• Růst čistého zisku podpořen jednorázovými položkami zahrnutými 

v ostatním výsledku (prodej majetkového podílu ve Visa Europe  

v hodnotě 1,4 mld. Kč před zdaněním, prodej Acquiringu /akceptace 

platebních karet/ 1,1 mld. Kč a znehodnocení budov -1,3 mld. Kč) 

• Pokles provozních výnosů způsoben hlavně snížením čistého výnosu  

z poplatků (-0,9 mld. Kč), čistého úrokového výnosu (-0,4 ml. Kč) a 

výnosy z pronájmu (-0,3 mld. Kč) 

• Nadále se zlepšující rating klientů a nižší objem rizikových úvěrů vedly  

k další redukci čisté tvorby opravných položek (-28,1 %) 

*Zahrnuje položky Čistý zisk z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů a Ostatní provozní výsledek 

pozitivní dopad do P/L

negativní dopad do P/L

pozitivní dopad do P/L

negativní dopad do P/L



• Pokladní hotovost a hotovost u ČNB kvůli umísťování 

přebytečné likvidity u ČNB vzrostla v roce 2016 o 62 mld. Kč 

• Čisté klientské úvěry vzrostly v roce 2016 o 8,4 % 

• Taženy úvěry velkým podnikům a hypotečními úvěry 

fyzickým osobám 

• Finanční aktiva k obchodování vzrostla o 42,2 % díky reverzním 

repo operacím s ČNB 
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11,1%

Hlavní fakta – souhrnný přehled 

Bilanční suma se v roce 2016 zvýšila o 11,1 % 

Vývoj celkových aktiv od začátku roku (mld. Kč) Vývoj celkových pasiv od začátku roku (mld. Kč) 
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• Klientské vklady skupiny vzrostly od konce roku 2015 o 10,5 %  

• Vklady v mateřské bance se zvýšily o 11,3 % (73 mld. Kč), 

taženy vklady fyzických osob (+53 mld. Kč), korporátními vklady 

(+13 mld. Kč) 

• Vklady ve Stavební spořitelně ČS se snížily 

• Vklady bank vzrostly v roce 2016 o 36,2 % 

zvýšení

snížení



Hlavní fakta – souhrnný přehled 
Silná kapitálová přiměřenost a návratnost kapitálu, pokračující optimalizace pobočkové sítě  

Poměr nákladů a výnosů 

14 

Poměr úvěrů vůči vkladům Počet poboček 

Návratnost kapitálu Kapitálový poměr Počet zaměstnanců (ke konci období) 

44,3%
46,8% 47,5%

1-12 14 1-12 15 1-12 16

14,5%
13,0% 12,9%

1-12 14 1-12 15 1-12 16

73,5%
74,6%

73,2%

prosinec 14 prosinec 15 prosinec 16

18,5%

21,3%
20,1%

prosinec 14 prosinec 15 prosinec 16

644
621

561

prosinec 14 prosinec 15 prosinec 16

10 504 10 501

10 299

prosinec 14 prosinec 15 prosinec 16



Provozní výsledek –  

Pokles způsoben nižšími provozními výnosy 

• Provozní výsledek se snížil kvůli poklesu 

provozních výnosů (-3,8 %); provozní 

náklady meziročně poklesly o 2,4 % 

• Čistý výnos z poplatků poklesl o 9,2 %, čistý 

úrokový výnos se pouze mírně snížil 

• Klesající výnosy z pronájmu v souvislosti  

se snižováním realitních investic byly hlavním 

důvodem poklesu ostatních výnosů  

• Čistý zisk z obchodních operací a aktiv 

oceňovaných reálnou hodnotou se meziročně 

zvýšil o 1,1 % 

• Rostoucí výnosy z cizoměnových transakcí a 

obchodování s cennými papíry úspěšně převážily 

meziroční negativní dopad změny metodiky 

oceňování derivátů přijaté v roce 2015  

Provozní výsledek (mil. Kč)  
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22 905
21 157 20 081

1-12 14 1-12 15 1-12 16

-5,1%

Struktura provozních výnosů (mil. Kč) 

26 673 25 864 25 512

11 306 10 254 9 308

2 287
2 823 2 853

873 802
554

1-12 14 1-12 15 1-12 16

čistý úrokový výnos čistý výnos z poplatků

čistý výnos z obchodování a FV ostatní



26 673 25 864 25 512

1-12 14 1-12 15 1-12 16

-1,4%

Čistý úrokový výnos –  

Pouze mírně nižší oproti roku 2015 

• Negativní dopad prostředí historicky 

nízkých úrokových sazeb a maturita 

cenných papírů s vyšším výnosem byly 

částečně kompenzovány rychleji 

rostoucím úvěrovým portfoliem, 

přeceněním vkladů a splatností vydaných 

hypotečních zástavných listů 

• Výnosy českých státních dluhopisů byly  

v roce 2016 na historicky nejnižších úrovních 

• Hotovostní úvěry s vyšší marží vzrostly o 4 % 

v roce 2016 

• Čistá úroková marže se snížila na 3,12 % 

• Způsobeno klesajícími výnosy z aktiv 

nesoucích úrok 
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Čistá úroková marže 

Čistý úrokový výnos (mil. Kč) 

3,53% 3,31% 3,12%

0,62%
0,13%

-0,06%

1-12 14 1-12 15 1-12 16

čistá úroková marže

průměrný celoroční výnos českého pětiletého dluhopisu



2 608 1 986 1 689

6 275
5 591

5 017

1 399

1 781
1 921

1 024
896

681

1-12 14 1-12 15 1-12 16

z úvěrů z platebních transakcí

z obchodování s cennými papíry ostatní

11 306
10 254

9 308

1-12 14 1-12 15 1-12 16

-9,2%

Čistý výnos z poplatků a provizí – 

Klesl o 9 %, bez vlivu regulace o 4 % 

• Vývoj čistého výnosu z poplatků je 

negativně ovlivněn evropskou regulací  

v oblasti platebních karet a rostoucími 

preferencemi klientů používat výhodné 

produkty a služby 

• Čistý výnos z platebních transakcí  

se snížil o 10 % 

• Bez vlivu regulace poplatků za platby kartou 

(0,5 mld. Kč) by celkový čistý výnos 

z poplatků a provizí klesl o 4 % 

• Poplatkový výnos z obchodování  

s cennými papíry a ze správy aktiv 

vzrostl o 8 % díky rostoucím objemům 

obchodů s cennými papíry i rostoucím 

aktivům pod správou 

• Aktiva klientů v penzijních fondech vzrostla 

o 9,3 %, aktiva v domácích a podílových 

fondech se zvýšila o 9,9 % 
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Struktura čistých výnosů z poplatků a provizí (mil. Kč) 

Čistý výnos z poplatků a provizí (mil. Kč) 

* 

*Zahrnuje poplatky za správu účtu a poplatky za platbu kartou 



18 234 18 586 18 146

1-12 14 1-12 15 1-12 16

-2,4%

Provozní náklady – 

Meziročně se snížily o 2,4 % 

• Ostatní administrativní náklady se snížily 

o 10,0 % díky nižšímu příspěvku do 

Fondu pojištění vkladů, nižším nákladům 

na obchodní operace a nákladům na 

kancelářské prostory (optimalizace 

pobočkové sítě) 

• Personální náklady se zvýšily o 4,1 % 

zejména vlivem vytvoření rezervy na 

restrukturalizaci (na reorganizaci 

nadbytečných bankovních aktivit), 

pravidelným navyšováním mezd a 

celoročním dopadem aktualizovaných 

benefitů 

• Odpisy se meziročně snížily o 1,9 %,  

ovlivněny poklesem odpisů budov 

Provozní náklady (mil. Kč) 
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Struktura provozních nákladů (mil. Kč) 

8 632 8 804 9 169

7 331 7 628 6 863

2 271 2 154 2 114

1-12 14 1-12 15 1-12 16

personální náklady ostatní administrativní náklady odpisy



Kapitálová přiměřenost za skupinu –   

Celkový kapitálový poměr na silných 20,1 % 

• Celkový kapitálový poměr skupiny ČS 

přesáhl 20 %, mírné snížení oproti roku 

2015 je způsobeno růstem rizikově 

vážených aktiv 

• Riziková expozice na úvěrová rizika tažena 

silným růstem retailového a korporátního 

portfolia 

• Na druhou stranu, celkový kapitál (Tier 1+2) 

vzrostl v roce 2016 o 2,0 % díky silnému 

nárůstu čistého zisku 
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Basel III Basel III

31.12.2015 31.12.2016

Tier 1 z toho: 99 405 98 832

CET 1 kapitál 91 298 90 725

Dodatečný Tier 1 kapitál 8 107 8 107

Celkový kapitál 99 859 101 886

Rizikové expozice úvěrového rizika 405 856 424 863

Rizikové expozice tržních rizik 5 475 8 361

Riziková expozice operačního rizika 56 919 73 913

Celková riziková expozice 468 250 507 137

Tier I kapitálový poměr 21,2% 19,5%

Celkový kapitálový poměr 21,3% 20,1%

ČS Finanční skupina, mil. Kč



Vývoj bilance – 

Vysoký růst čistých úvěrů a ještě rychlejší růst vkladů 

Čisté klientské úvěry za skupinu (mil. Kč) Závazky ke klientům za skupinu (mil. Kč) 
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• Čisté klientské úvěry za skupinu vzrostly v roce 2016 

o 8,4 % díky úvěrům velkým korporátním zákazníkům  

a hypotékám fyzickým osobám  /detaily na snímcích v 

úvěrové části prezentace/  

• Závazky ke klientům se zvýšily o 10,5 % v souladu s 

pokračujícím přílivem vkladů od fyzických osob a 

korporátních klientů (umísťování přebytečné likvidity u ČS) 

532 524 543 240 553 224 570 344 577 453

31.12.15 31.3.16 30.6.16 30.9.16 31.12.16

8,4%

713 836 726 618
763 076 772 283 788 873

31.12.15 31.3.16 30.6.16 30.9.16 31.12.16

10,5%



959,1

1 055,2

prosinec 2015 prosinec 2016

ČS - správa aktiv

Dom. a zahraniční
podíl. fondy

ČSPS

SSČS

ČS

Celkem

Klientské vklady FSČS – 

Přirozený růst v alternativních depozitních produktech 

• Klientské vklady v mateřské bance vzrostly 

meziročně o 11,3 %  

• Celkový růst klientských vkladů zásluhou vkladů od 

soukromých osob a korporátních klientů 

• Aktiva v Penzijní společnosti ČS narostla o 9,3 % 

• Organický růst objemů rozdělen mezi transformovaný 

fond a účastnické fondy 

• Domácí a zahraniční podílové fondy se 

meziročně zvýšily o téměř 10,0 % 

• Nízké úrokové sazby podpořily vyšší zájem klientů  

o alternativní produkty s vyšším výnosem 

• REICO investiční společnost v meziročním srovnání 

navýšila aktiva o 60 % 

• Obhospodařovaná aktiva vzrostla meziročně 

o 5,9 %  

Celkové klientské prostředky (mld. Kč) 
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10,0% 

IFRS, mld. Kč prosinec 15 prosinec 16
Meziroční 

změna

ČS - bankovní vklady 640,7 713,4 11,3%

Stavební spořitelna ČS 74,6 77,1 3,3%

ČS Penzijní společnost 64,4 70,4 9,3%

Dom. a zahraniční podíl. fondy 108,4 119,2 9,9%

z čehož REICO investiční spol. 8,2 13,1 60,0%

ČS - správa aktiv 71,0 75,2 5,9%

Celkem 959,1                              1 055,2           10,0%



Úvěrové portfolio FSČS – Shrnutí  
Růst portfolia doprovázen lepší kvalitou a nižšími rizikovými náklady 
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• Hrubé klientské úvěry FSČS meziročně vzrostly o silných 8,0 % na 593 mld. Kč 

• Příznivé ekonomické prostředí a očekávaný růst úrokových sazeb u hypoték vedly k vysoké poptávce po 

hypotékách fyzickým osobám, k navrácení poptávky po spotřebitelském úvěrování a také k růstu 

korporátního portfolia, především u největších klientů 

• Detailní údaje za jednotlivé segmenty jsou ovlivněny resegmentací úvěrů veřejnému a neziskovému 

sektoru (9,1 mld. Kč ve 4. čtvrtletí 2016 přesunuto z retailu do korporátního segmentu) a přeskupením v 

korporátním segmentu (přesuny mezi subsegmenty v souladu s novou korporátní strategií)  

• Rekordní prodeje hypoték jsou v souladu s doporučením ČNB ohledně LTV  limitů (výše úvěru k hodnotě 

nemovitosti) 

• Rizikové náklady se meziročně snížily o 33 %, ze 48 na 32 bazických bodů  

• Klesají míry selhání a vyšší výnosy z vymáhání 

• Významné výnosy z realizace zajištění a nízké přírůstky rizikových úvěrů (NPL) v korporátním segmentu 

• Zahrnutím opravných položek na garance by rizikové náklady meziročně klesly z 51 na 38 bazických bodů  

• Kvalita portfolia se zlepšila a podíl rizikových úvěrů (NPL) na celkových klientských úvěrech 

se snížil ze 4,1 % na 3,2 % 

• Kvalita portfolia stoupla úspěšným řešením starých nesplacených pohledávek a nízkým přírůstkem nových 

rizikových úvěrů v kombinaci s růstem úvěrového portfolia, speciálně v nejbezpečnějším ratingu 

• Krytí rizikových úvěrů vzrostlo na vysokých 83 %, celkové krytí (opravné položky + zajištění na NPL) se 

zlepšilo na 116 % (ze 105 % v roce 2015) 



Banka
90,7%

Stavební 
spořitelna

5,9%

Leasing 
2,6%

Factoring
0,8%

Úvěrové portfolio FSČS –  
Úvěry FSČS meziročně vzrostly o silných 8,0 % hlavně díky ČS bance a leasingu 

FSČS úvěrové portfolio (brutto) Úvěrové portfolio podle členů FSČS, k 31. prosinci 2016 
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• ČS banka dominuje úvěrovému portfoliu FSČS 

• Úrokové sazby hypotečního trhu na samém dně a silný ekonomický růst velkých korporací dále zrychlily 

růst v ČS bance a v jejích leasingových dceřiných  společnostech. Stavební spořitelna ČS se opět vrátila k 

růstu úvěrového portfolia 

v mil. Kč, IFRS 31.12.2015 31.12.2016
Meziroční 

změna

I. Pouze ČS 509 874 551 947 8,3%

II.1. Stavební spořitelna ČS 35 387 35 989 1,7%

II.2. Leasing (sAL, EL) 14 885 15 782 6,0%

II.3. Factoring ČS 4 817 5 106 6,0%

III. Ostatní dcery a Konsolidační položky -16 127 -15 831 -1,8%

Celkové úvěry klientům (konsolidováno) 548 836 592 992 8,0%
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Úvěrové portfolio banky –  

Vyvážený celkový růst v retailovém i wholesale* segmentu 

Vývoj úvěrového portfolia ČS Klientské úvěry banky podle segmentů, k 31. prosinci 2016 
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• Úvěry retailovým klientům vzrostly  

v meziročním srovnání o 5,2 % (bez vlivu 

resegmentace, tj. 9,1 mld. Kč, o 8,2 %) 

• Růst tažen hypotečními úvěry fyzickým osobám 

(meziročně +12,2 %) 

• Komerční úvěry bez vlivu resegmentace veřejného 

sektoru vzrostly o 2,8 % 

• Wholesale úvěry meziročně narostly  

o 12.8 % (bez vlivu resegmentace,  

tj. 9,1 mld. Kč, o 8,4 %) 

• Růst tažen především úvěry velkým korporátním 

klientům v sektoru komerční nemovitosti, v 

automobilovém průmyslu a v sektoru přírodních zdrojů 

* 

*Wholesale definujeme jako  Korporátní portfolio  a segment Group Markets 

* 

Velké podniky
13,6%

SME
23,7%

Spotřeb. úvěry, 

kredit. karty, 

kontokorenty, am. 

hypotéky

11,7%

Hypotéky vč. 
korporátních

45,3%

Ostatní
5,7%
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Úvěrové portfolio banky –  
Hypotéky ke konci roku zrychlily, růst spotřebitelských úvěrů 

Vývoj hypoték fyzickým osobám Vývoj spotřebitelských úvěrů* 
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• Hypotéky fyzickým osobám zrychlily 

na 209,6 mld. Kč (meziročně  +12,2 %) 

• Silná poptávka vyvrcholila ve 4. čtvrtletí 2016, po 

oznámení prvních růstů úrokových sazeb 

• Navzdory výjimečným prodejům je kvalita stále 

stabilní s průměrnou výší úvěru k hodnotě nemovitosti 

(LTV) u celkového portfolia na bezpečných 64,3 % 

• Spotřebitelské úvěry* ve výši 64,5 mld. Kč 

(+1,1 % meziročně)   

• Vyšší prodeje hotovostních úvěrů, umožněny růstem 

příjmů domácností a velmi nízkou mírou 

nezaměstnanosti, konečně zvrátily dlouhodobý 

pokles spotřebitelských úvěrů na meziroční bázi 

*Spotřebitelské úvěry zahrnují hotovostní úvěry, americké hypotéky, kreditní 

karty a kontokorenty. Sociální úvěry jsou vyjmuty 
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Kvalita úvěrového portfolia FSČS –  

Zlepšení rizikového profilu a krytí, pokles rizikových nákladů 

Vývoj rizikových nákladů 
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• Podíl rizikových úvěrů dále poklesl na 3,2 % 

• Taženo nízkými přírůstky rizikových úvěrů (NPL) 

a výnosy z dříve odepsaných pohledávek napříč 

segmenty 

• Krytí opravnými položkami na vysokých 83 %, celkové 

krytí (opravné položky + zajištění na NPL) se zlepšilo 

na 116,0 % 

• Anualizované rizikové náklady skupiny ČS 

poklesly na 32 bazických bodů  

• Pozitivní vývoj od 2. a 3. kvartálu 2016 byl částečně 

zbrzděn jednou větší nesplacenou pohledávkou a pak 

ve 4. čtvrtletí tvorbou opravných položek na již 

defaultní klienty 

 

Podíl rizikových úvěrů (NPL) a krytí NPL opravnými 
položkami 
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Obsah prezentace 
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• Česká spořitelna  

• Analýza finanční výkonnosti   

 

• Makroekonomický vývoj 

• Ekonomické trendy v detailu 

 

• Bankovní trh 

• Vývoj bankovního trhu 

• Tržní podíly České spořitelny 

 

• Ocenění a CSR 

 

• Přílohy 

 

 

 



• Poměrně stabilní růst spotřeby domácnosti je nejvýznamnějším 

přispěvatelem růstu HDP. Podpořen silným pracovním trhem a pozitivní 

náladou domácností 

• Pokles fixních investic v roce 2016  způsoben značným poklesem 

veřejných investic financovaných z EU fondů. V roce 2017 fixní investice 

vzrostou díky lepšímu ekonomickému vývoji a vyšším výdajům na veřejné 

investice 

• Zpracovatelský sektor, do značné míry podpořený pokračující expanzí 

v automobilovém průmyslu, zůstal nejvýznamnějším přispěvatelem k růstu 

HDP na straně nabídky (+1,1 procentního bodu ve 3. čtvrtletí 2016) 

Makroekonomický vývoj –  

Růst HDP zůstal solidní 

Meziroční růst reálného HDP Složky HDP 
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• Růst českého HDP v roce 2016 zpomalil na 2,3 % vlivem mimořádného 

objemu veřejných investic v roce 2015 (čerpání fondů EU) a dočasného 

snížení zahraniční poptávky ve 2. pololetí 2016 

• Reálná ekonomická aktivita stále solidní, příznivě ovlivněna domácí 

i zahraniční poptávkou 

• Domácí poptávka je ovlivněna posílením trhu práce a pozitivní 

náladou domácností; zahraniční poptávka je ovlivněna ekonomickým 

oživením v eurozóně (především v Německu), nízkými cenami ropy a 

slabým kurzem EUR/CZK 

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

Nejnižší míra nezaměstnanosti v EU 

Nezaměstnanost a inflace Veřejný dluh a státní rozpočet 
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• Průměrná inflace CPI skončila v prosinci na 2,0 %, a splnila tak cíl ČNB. 

Taženo nečekaně vysokým růstem cen potravin 

• Během tohoto roku očekáváme postupné zvyšování inflace CPI díky solidní 

domácí poptávce, růstu mezd, růstu cen ropy, potravin a také díky nižším 

protiinflačním tlakům z Eurozóny 

• Všeobecná míra nezaměstnanosti (ILO) dosáhla v prosinci 3,6 % a je 

nejnižší v EU 

• Silný růst české ekonomiky a vysoký příliv z EU fondů pozitivně ovlivnily 

rozpočet české vlády, který skončil v roce 2016 v přebytku  

• V roce 2017 a 2018 očekáváme mírný schodek hospodaření vlády, 

kvůli vyšší spotřebě veřejného sektoru a výdajům na investice 

• Předpokládá se, že podíl veřejného dluhu na nominálním HDP dále 

poklesne díky příznivému vývoji české ekonomiky 

Pozn.: Zdrojem historických dat je ČSÚ. Data pro následující roky jsou odhady ČS 
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Makroekonomický vývoj –  
Očekává se, že výnosy českých státních dluhopisů zůstanou v roce 2017 na nízké úrovni 

navzdory nedávnému mírnému zvýšení 

• Domácí poptávkové tlaky ke konci toku 2016 

posílily. Jádrová inflace se v prosinci podílela 

na celkové inflaci přibližně 0,8 p.b. 

• ČNB neopustí kurzový závazek (EUR/CZK 

nad 27) dříve než ve 2. čtvrtletí 2017 

• Díky splnění inflačního cíle, pozitivnímu 

výhledu inflace a vysokému přílivu zahraničního 

kapitálu očekáváme výstup z kurzového 

závazku ve 2. čtvrtletí 2017 

• Přesné načasování však bude záviset na 

ekonomickém vývoji v Eurozóně a České 

republice 

• Možnost negativních sazeb ze strany ČNB  

je z našeho pohledu stále poměrně nízká 

• Výnosy státních dluhopisů odrážející vyšší 

proinflační tlaky mírně vzrostly 
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Index spotřebitelských cen (meziročně, v %) 
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• Podle posledních zátěžových testů ČNB má český bankovní 

sektor silnou kapitálovou přiměřenost, likviditu a robustní 

ziskovost 

• Sazba proticyklické kapitálové rezervy pro expozice v České 

republice je stanovena na 0,5 % s účinností od ledna 2017.  

V prosinci 2016 ČNB rozhodla zachovat základní sazbu i pro 

období po lednu 2018 

 

 

 

Český bankovní trh –  

Dostatečně kapitalizovaný a odolný, s nízkým a klesajícím podílem NPL 
 

Kapitálová přiměřenost českých bank* (v %) 

 

 

Podíl rizikových úvěrů (v %) 

 

• Podíl rizikových úvěrů (NPL) v sektoru domácností klesal 

od roku 2013 spolu se zlepšující se ekonomickou situací  

• Podíl rizikových úvěrů u korporátních klientů se v 

posledních dvou kvartálech pohyboval okolo 5 % 
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*V souladu se segmentací ČNB, data za prosinec dosud nejsou k dispozici 
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Český bankovní trh –  

Pokračující růst retailových úvěrů a vkladů, koncem roku optimalizace korporátních vkladů  

Úvěry domácnostem a firmám (meziroční růst) Vklady domácností a firem (meziroční růst) 
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• V prosinci 2016 činil meziroční růst celkových úvěrů 6 %. Hlavním 

tahounem byl růst retailových úvěrů. Za poslední dvě čtvrtletí bylo tempo 

růstu většinou okolo 7 %.  

• V roce 2017 očekává ČS růst klientských úvěrů kolem 6 %. Růst 

retailových úvěrů se ve srovnání se současným stavem trochu sníží. Úvěry 

na bydlení porostou tempem zhruba 7 %, zatímco korporátní úvěry ČS 

čeká zvýšení mírně pod 5 % 

• Meziroční tempo růstu retailových vkladů během roku 2016 vzrostlo  

na úroveň nad 8 %. Naopak, růst korporátních vkladů postupně spadl 

k nule (pravděpodobně v souvislosti s optimalizací poplatků do 

Rezolučního fondu)   

• V roce 2017 očekává ČS tempo růstu celkových vkladů mírně pod 7 % 
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Český bankovní trh –  

Limitované expozice klientů k riziku měnového kurzu 

Klientské úvěry (prosinec 2016) Klientské vklady (prosinec 2016) 
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Bankovní trh –  

Tržní podíly ČS (prosinec 2016)  

 
Aktiva Pasiva 
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• První pozice na trhu: 

• Počet klientů (4,7 mil.) 

• Hypotéky celkem (tržní podíl 26 %) 

• Spotřebitelské úvěry a úvěry z kreditních karet (tržní podíl 29 %) 

• Druhá pozice na trhu: 

• Úvěry celkem (tržní podíl 20 %) 

• Aktiva celkem (tržní podíl 19 %)  

• Hypotéky fyzickým osobám (tržní podíl 25 %) 

 

• První pozice na trhu: 

• Celkové vklady (tržní podíl 21 %) 

• 25 % v retailových vkladech, 12 % v korporátních vkladech 

• Podílové fondy s tržním podílem 25 % 
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Pomáháme dobrým věcem 2016  
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Prostřednictvím nové mobilní dárcovské 

aplikace Melinda přispěli klienti banky již více 

než 380 tis. Kč. Podpořili tak projekty různých 

neziskových organizací. S aplikací nyní darují  

v průměru 10 000 Kč týdně  

Česká spořitelna provozovala online hru s prvky 

finanční gramotnosti Tajuplná cesta, určenou 

žákům a studentům základních a středních škol.  

Inovativně a úspěšně využila k propagaci hry 

spolupráci s youtuberem Vidrailem, díky kterému 

se hra stala populárnější 

Cenou Floccus ocenila Nadace České 

spořitelny šest organizací a tři jednotlivce, 

kteří podporují lidi na okraji společnosti. 

Do Grantového programu Nadace České 

spořitelny věnovala  2 miliony korun a 

podpořila celkem 24 projektů neziskových 

organizací, jež nominovali klienti a 

zaměstnanci České spořitelny  

Jsme generálním partnerem již šesti 

vysokých škol. Patří k nim: Česká zemědělská 

univerzita v Praze, Univerzita Hradec Králové, 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Univerzita 

Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, 

Vysoká škola ekonomická v Praze  

Nadace Depositum Bonum spustila unikátní  

roční intenzivní vzdělávací program pro 

budoucí učitele s názvem Učitel naživo.  

Nadace byla v roce 2012 založena, aby 

spravovala výnosy z nevyzvednutých vkladů  

z anonymních vkladních knížek. Při vzniku do ní 

bylo převedeno 1,45 mld. Kč. Zbytek 

nevyzvednutých peněz ve výši  téměř  

121 mil. Kč bude do nadace převeden nyní 

 

Česká spořitelna spustila unikátní 

Ambasadorský program. Koncept vznikl na 

základě několika průzkumů mezi studenty a má 

podobu roční stáže pro studenty z našich 

partnerských univerzit: Jeho součástí je i nová 

facebooková stránka Pomáháme dobrým 

myšlenkám  



Výběr prestižních ocenění za rok 2016 
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• Česká spořitelna získala už podeváté titul Banka roku 2016 pro Českou republiku v hodnocení 

prestižního magazínu The Banker. Titul „bank of the year“ udělila zahraniční porota složená z 

generálních ředitelů a vedoucích pracovníků britských firem společně s redaktory měsíčníku 

 

• Česká spořitelna obhájila ocenění Zlatá koruna, a to za svou společenskou angažovanost  

 

• SERVIS 24 Mobilní bankovnictví zabodoval v ocenění Mobilní aplikace roku 2016 

• V kategorii Klientský servis se umístila aplikace na druhém místě, mezi bankovními aplikacemi  

je první   

• Servis 24 Mobilní banka je tak podle veřejnosti nejlepší bankovní aplikací v České republice    

 

• Ve čtvrtém ročníku výročních cen Visa Awards jsme získali titul Nejlepší přijímatelská banka za rok 

2016 (za nejlepší akceptaci platebních karet) a také titul Nejlepší propozice 2016  

 

• Dobrou znalost klientů potvrdilo i prestižní PR ocenění Zlatý středník, který banka získala za 

publikaci Etapy, v níž zmapovala chování klienta banky od studentských let až ke smrti  
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Struktura úvěrového portfolia FSČS (brutto úvěry) – 

Klientské úvěry FSČS 

*Wholesale definujeme jako  Korporátní portfolio  a segment Group Markets 
 

* 

Objem Podíl Objem Podíl Objem %

Retailové portfolio 302 303 55,1% 318 003 53,6% 15 699 5,2%

    Kontokorenty 5 964 1,1% 5 725 1,0% -239 -4,0%

    z nich malé podniky, municipality 1 574 0,3% 1 697 0,3% 123 7,8%

    Kreditní karty 3 401 0,6% 3 054 0,5% -347 -10,2%

    z nich malé podniky, municipality 15 0,0% 15 0,0% -1 -6,2%

    Spotřebitelské úvěry 51 885 9,5% 53 968 9,1% 2 083 4,0%

    Sociální úvěry 952 0,2% 776 0,1% -176 -18,5%

    Americké hypotéky 4 103 0,7% 3 453 0,6% -650 -15,8%

    Hypotéční úvěry FO 186 813 34,0% 209 568 35,3% 22 755 12,2%

    Komerční úvěry 49 185 9,0% 41 459 7,0% -7 726 -15,7%

Wholesalové portfolio 206 600 37,6% 233 138 39,3% 26 539 12,8%

Korporátní portfolio 205 696 37,5% 226 803 38,2% 21 107 10,3%

Velké podniky 27 489 5,0% 36 206 6,1% 8 716 31,7%

Lokální velké podniky 35 606 6,5% 39 006 6,6% 3 400 9,5%

Malé a střední podniky 91 316 16,6% 89 244 15,0% -2 071 -2,3%

Nemovitostní úvěry 38 366 7,0% 40 523 6,8% 2 156 5,6%

Veřejný sektor 12 918 2,4% 21 824 3,7% 8 906 68,9%

Group Markets 904 0,2% 6 336 1,1% 5 431 >100%

Ostatní 970 0,2% 806 0,1% -165 -17,0%

BANKA: ÚVĚRY KLIENTŮM 509 874 92,9% 551 947 93,1% 42 073 8,3%

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI 55 089 10,0% 56 877 9,6% 1 787 3,2%

KONSOLIDAČNÍ POLOŽKY -16 127 -2,9% -15 831 -2,7% 295 -1,8%

SKUPINA: ÚVĚRY KLIENTŮM 548 836 100,0% 592 992 100,0% 44 156 8,0%

mil. Kč, dle IFRS
31.12.2015 31.12.2016 Změna od 31.12.2015

* 



Ratingy České spořitelny 

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2016 
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• Poslední ratingové akce  

• Ratingová agentura Standard & Poor´s potvrdila 1. srpna 2016 všechny ratingy ČS  

• Fitch potvrdila všechny ratingy ČS 16. května 2016 

• Moody´s revidovala 17. března 2015 výhled dlouhodobého ratingu ČS z negativního na stabilní 

Fitch A- F2 a- 2 stabilní 20.5.2015

Moody's A2 Prime - 1 stabilní 17.3.2015

Standard & Poor's A- A-2 negativní 9.6.2015

Poslední 

změny
VýhledRatingová agentura

Dlouhodobý

rating

Krátkodobý

rating
Životaschopnost Podpora



Makroekonomické údaje –  

Historická makroekonomická data a výhledy vývoje 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e

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

HDP per capita (tis. Eur) 15,6 15,1 14,6 14,1 14,9 15,4 16,0 16,9

Růst reálného HDP 2,0 -0,7 -0,5 2,7 4,6 2,3 2,7 3,2

Inflace spotřebitelských cen (průměr)  1,9 3,3 1,4 0,3 0,3 0,7 2,2 1,9

Míra nezaměstnanosti (konec období) 6,5 7,3 6,8 5,9 4,6 3,7 4,0 4,0

Běžný účet (podíl HDP)  -2,1 -1,6 -0,5 0,2 0,9 2,1 1,2 1,4

Státní rozpočet (podíl HDP)  -2,7 -3,9 -1,2 -1,9 -0,4 0,5 -0,6 -0,6

Veřejný dluh (podíl HDP)  39,9 44,5 44,9 42,2 40,3 37,2 35,7 35,9

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

Kurz Kč/EUR  (konec období)  25,8 25,1 27,4 27,7 27,0 27,0 26,4 25,8



Finanční výkazy – čtvrtletní vývoj (mil. Kč) 
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Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q/Q %

Čistý úrokový výnos 6 435 6 379 6 396 6 412 6 326 -1,3%

Čistý výnos z poplatků a provizí 2 724 2 282 2 364 2 252 2 410 7,0%

Výnosy z dividend 3 3 51 6 26 >100%

Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou 584 633 604 692 924 33,5%

Zisk nebo (-) ztráta z účastí zaúčtovaných ekvivalenční metodou 0 0 3 -4 -9 -

Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí a ostatní operativní pronájem 151 131 127 123 97 -21,1%

Všeobecné administrativní náklady -4 950 -4 369 -4 413 -4 450 -4 915 10,4%

Čistý zisk z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě proti 

účtům nákladů nebo výnosů 127 2 1 421 -1 -2 100,0%

Čisté ztráty ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě 

proti účtům nákladů nebo výnosů -765 -460 -235 -369 -842 >100.0%

Ostatní provozní výsledek -138 -396 -148 -57 -71 24,6%

Zisk před zdaněním z pokračujících činností 4 171 4 206 6 170 4 607 3 941 -14,5%

Daň z příjmu -1 011 -831 -1 305 -921 -413 -55,2%

Zisk po zdanění z pokračujících činností 3 159 3 375 4 864 3 685 3 530 -4,2%

Čistý zisk za účetní období

náležející nekontrolním podílům 2 0 1 0 -3 -

náležející vlastníkům mateřské společnosti 3 158 3 375 4 863 3 686 3 534 -4,1%

Provozní výnosy 9 898 9 427 9 546 9 480 9 774 3,1%

Provozní náklady -4 950 -4 369 -4 413 -4 450 -4 915 10,4%

Provozní výsledek 4 947 5 058 5 132 5 031 4 860 -3,4%

Poměr výnosů vůči nákladům 50,0% 46,3% 46,2% 46,9% 50,3% 0,0%



Segmentové finanční výkazy –   

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

44 

2015 2016 Změna

Čistý úrokový výnos 923,0 914,3 -0,9%

Čistý výnos z poplatků a provizí 375,8 344,3 -8,4%

Výnosy z dividend 2,5 3,1 na

Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou 103,5 105,5 2,0%

Zisk nebo (-) ztráta z účastí zaúčtovaných ekvivalenční metodou 0,0 -0,4 na

Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí a ostatní operativní pronájem 26,8 17,7 -34,2%

Všeobecné administrativní náklady -681,2 -671,2 -1,5%

Čistý zisk z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů 16,5 52,6 219,4%

Čisté ztráty ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů -97,1 -70,5 -27,4%

Ostatní provozní výsledek -37,3 -24,8 -33,5%

Bankovní daně 0,0 0,0 n/a

Zisk před zdaněním z pokračujících činností 632,6 670,6 6,0%

Daň z příjmu -128,9 -122,8 -4,7%

Zisk po zdanění z pokračujících činností 503,7 547,8 8,8%

Čistý zisk po zdanění z ukončovaných činností 0,0 0,0 n/a

Čistý zisk za účetní období 503,7 547,8 8,8%

náležející nekontrolním podílům 5,4 5,8 7,7%

náležející vlastníkům mateřské společnosti 498,3 542,0 8,8%

Provozní výnosy 1 431,7 1 384,5 -3,3%

Provozní náklady -681,2 -671,2 -1,5%

Provozní výsledek 750,5 713,3 -5,0%

Poměr nákladů vůči výnosům 47,6% 48,5%

Návratnost kapitálu 29,5% 31,1%
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Segmentové finanční výkazy – čtvrtletní vývoj   

Segment Česká republika - výkaz zisků a ztrát (mil. EUR) 
Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16

Čistý úrokový výnos 236,0 226,9 228,7 230,9 227,9

Čistý výnos z poplatků a provizí 100,6 84,4 87,4 83,3 89,2

Výnosy z dividend 0,1 0,1 1,8 0,2 1,0

Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou 21,7 23,4 22,3 25,6 34,2

Zisk nebo (-) ztráta z účastí zaúčtovaných ekvivalenční metodou 0,0 0,0 0,1 -0,2 -0,3

Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí a ostatní operativní pronájem 5,6 4,8 4,7 4,6 3,6

Všeobecné administrativní náklady -182,8 -161,6 -163,2 -164,6 -181,8

Čistý zisk z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů 4,7 0,1 52,6 0,0 -0,1

Čisté ztráty ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů -28,2 -17,0 -8,7 -13,6 -31,1

Ostatní provozní výsledek -5,2 -14,6 -5,5 -2,0 -2,7

Bankovní daně 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zisk před zdaněním z pokračujících činností 152,5 146,5 220,2 164,1 139,8

Daň z příjmu -37,3 -29,5 -46,7 -32,9 -13,7

Zisk po zdanění z pokračujících činností 115,2 117,0 173,5 131,2 126,0

Čistý zisk po zdanění z ukončovaných činností 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Čistý zisk za účetní období 115,2 117,0 173,5 131,2 126,0

náležející nekontrolním podílům 1,4 1,3 2,0 1,3 1,2

náležející vlastníkům mateřské společnosti 113,8 115,7 171,6 129,9 124,8

Provozní výnosy 364,0 339,6 345,0 344,4 355,5

Provozní náklady -182,8 -161,6 -163,2 -164,6 -181,8

Provozní výsledek 181,2 178,0 181,8 179,8 173,7

Poměr nákladů vůči výnosům 50,2% 47,6% 47,3% 47,8% 51,1%

Návratnost kapitálu 26,0% 26,8% 41,5% 29,3% 27,5%



Vztahy k investorům – kontakty  
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Česká spořitelna  
Miloš Novák  

Tel: +420 956 712 410 

E-Mail: mnovak@csas.cz 

 

Eva Čulíková 

Tel: +420 956 712 011 

E-mail: eculikova@csas.cz 

 

Josef Boček 

Tel: +420 956 712 461 

E-mail: jbocek@csas.cz 

 

Skupina Erste 
Thomas Sommerauer, Vztahy k investorům 

Tel: +43 50100 17326 

E-Mail: thomas.sommerauer@erstegroup.com 

 

Peter Makray, Vztahy k investorům 

Tel: +43 50100 16878 

E-Mail: peter.makray@erstegroup.com 
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