3. dodatek Základního prospektu pro
Dluhopisový program 2010
v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených
hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč
s dobou trvání programu 10 let
Tento dokument aktualizuje Základní prospekt (dále jen "Dodatek Základního prospektu") pro hypoteční zástavní listy
(dále jen "Dluhopisy" nebo "HZL") vydávané společností Sberbank CZ, a.s. se sídlem v Praze, Na Pankráci
1724/129, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 25 08 33 25, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl B, vložka 4353 (dále jen "Emitent") v rámci Dluhopisového programu 2010. Na základě Dluhopisového
programu 2010 je Emitent oprávněn vydávat v souladu s obecně závaznými právními předpisy jednotlivé emise
Dluhopisů (dále jen "Emise"). Celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů vydaných v
rámci tohoto Dluhopisového programu 2010 nesmí k žádnému okamžiku překročit 15 000 000 000 Kč. Doba trvání
Dluhopisového programu 2010, během které může Emitent vydávat jednotlivé emise Dluhopisů v rámci programu,
činí 10 let.
Základní prospekt pro Dluhopisový program 2010 byl schválen rozhodnutím České národní banky ze dne 27.9.2013,
č.j. 2013/10785/570 ke sp.zn. Sp/2013/36/572, které nabylo právní moci dne 27.9.2013. 1. Dodatek Základního
prospektu byl vyhotoven dne 19.2.2014 a schválen rozhodnutím České národní banky ze dne 3.3.2014
č.j. 2014/2170/570, které nabylo právní moci dne 5.3.2014. 2. Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven dne
30.4.2014 a schválen rozhodnutím České národní banky ze dne 30.5.2014 č.j. 2014/5561/570, které nabylo právní
moci dne 3.6.2014. Tento 3. Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven dne 16.3.2015 a schválen rozhodnutím
České národní banky ze dne 25.3.2014 č.j. 2015/032798/CNB/570, které nabylo právní moci dne 27.3.2015.
Tento dokument je dodatkem základního prospektu ve smyslu §36j zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
Tento Dodatek Základního prospektu musí být studován společně se Základním prospektem. Dodatek Základního
prospektu není veřejnou ani jinou nabídkou ke koupi jakýchkoliv Dluhopisů. Zájemci o koupi Dluhopisů jednotlivých
Emisí, které jsou v rámci Dluhopisového programu 2010 vydány, musí svá investiční rozhodnutí učinit na základě
informací uvedených nejen v tomto Dodatku Základního prospektu, ale i na základě Základního prospektu, včetně
všech jeho Dodatků a Emisního dodatku příslušné Emise.
Rozšiřování Dodatku Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jednotlivých Emisí vydávaných
v rámci Dluhopisového programu 2010 jsou v některých zemích omezeny zákonem.
Dodatky Základního prospektu, Základní prospekt, jakož i všechny dokumenty v nich uvedené formou odkazu, jsou
k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta www.sberbankcz.cz .
Tento Dodatek Základního prospektu ze dne 16.3.2015 vyhotovila a za údaje v něm je odpovědná Sberbank CZ, a.s.
Osoba odpovědná za Dodatek Základního prospektu prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou
podle jejího nejlepšího vědomí údaje uvedené v Dodatku Základního prospektu v souladu se skutečností a že v něm
nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.
V Praze dne 16.3.2015
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uvedením údajů o hospodářské a finanční situaci banky k 30.9.2014, změnami ve složení orgánů a vývoji společnosti
k 16.3.2015. Dále byly aktualizovány emisní podmínky na základě novely zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
Aktualizace dodržuje číslování jednotlivých kapitol uvedené v Základním prospektu.
Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu.
Texty uvedené kurzivou informují o změnách v dokumentu.
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A. Shrnutí
Níže jsou uvedeny pouze prvky, které byly aktualizovány.

B.
Emitent
B.4b Popis známých
trendů

B.12

Vybrané hlavní
historické finanční
údaje

Očekávání Sberbank CZ, a.s. ohledně budoucího vývoje jsou odvozena z
očekávaného makroekonomického vývoje v České republice. Zrychlující zahraniční
poptávka, nízké ceny ropy, uvolněné domácí měnové podmínky prostřednictvím
oslabeného kurzu koruny i mimořádně nízkých úrokových sazeb a expanzívní
působení fiskální politiky vyústí v letošním roce v přírůstek HDP o 2,6 %. V roce 2016
růst produktu i přes pokles vládních investic zrychlí na 3 %, zejména v důsledku
zvýšení dynamiky zahraniční poptávky. Vlivem pokračujícího růstu ekonomické aktivity
bude nadále docházet ke zlepšování situace na trhu práce, což se projeví v růstu
zaměstnanosti, v postupném poklesu míry nezaměstnanosti a zvyšování tempa růstu
mezd v podnikatelské sféře.
Tento prvek byl doplněn o údaje k 30.9.2013, 31.12.2013 a 30.9.2014.
Následující
tabulky
uvádí
přehled
klíčových
historických
auditovaných
nekonsolidovaných ekonomických ukazatelů pro finanční rok končící 31.12.2012 a
31.12.2013 a dále přehled klíčových čvrtletních neauditovaných nekonsolidovaných
ekonomických ukazatelů za období končící 30.9.2013 a 30.9.2014. Údaje ve „Výkazu
zisku a ztráty“ k 30.9. 2013 a 2014 zahrnují období od 1.1. do 30.9. příslušného roku.
Údaje jsou v souladu s účetními standardy IFRS a jsou uvedeny v miliónech Kč.
Výkaz zisku a ztráty
Čisté úrokové výnosy
Výnosy z poplatků a provizí
Provozní zis
Čistý zisk za úč. období

30.9.2014
1218
269
268
214

31.12.2013
1439
357
286
230

30.9.2013
1 063
260
162
130

31.12.2012
1 290
386
270
209

Rozvaha
30.9.2014 31.12.2013 30.9.2013 31.12.2012
Pohledávky za ban ami
2913
3462
7 820
4 895
Úvěry a půjčky klientům
57470
51421
48 934
45 944
Závazky vůči bankám
8860
4488
6 995
6 927
Závazky vůči klientům
41779
48008
44 286
41 642
Vlastní kapitál celkem
7902
5495
5 435
5 310
Bilanční suma
69187
70472
65 048
61 312
Od data poslední zveřejněné ověřené účetní závěrky nedošlo k žádné negativní změně
vyhlídek Emitenta. Od data poslední zveřejněné ověřené účetní závěrky nedošlo
k významné změně v obchodní a finanční situaci Emitenta.

C.
C.1

Cenné papíry
Dluhopisový
program a dluhopisy

C.9

Výnos Dluhopisů

Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu 2010 s maximálním
celkovou jmenovitou hodnotou nesplacených dluhopisů 15 000 000 000,- Kč, s dobou
trvání Dluhopisového programu 2010 10 let.
Dluhopisy budou vydávány zaknihované a v jednotlivých Emisích, přičemž Dluhopisy
tvořící jednu Emisi budou vždy vzájemně zastupitelné. Dluhopisy tvořící jednu Emisi
mohou být vydávány v jedné nebo několika tranších či průběžně. Specifické podmínky
každé Emise budou obsaženy v příslušném Emisním dodatku. Dluhopisy vydávané v
rámci Dluhopisového programu 2010 budou vydány jako cenné papíry na doručitele.
Kód ISIN bude přidělen Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., se sídlem Praha
1, Rybná 14, PSČ: 110 05, IČO: 25081489 (dále jen „Centrální depozitář“), a to pro
každou jednotlivou emisi vydávanou v rámci tohoto Dluhopisového programu 2010.
Informace o přiděleném kódu ISIN, případně jiném identifikujícím údaji ve vztahu k
Dluhopisům a Kupónům (budou-li vydávány) bude uvedena v příslušném Emisním
dodatku.
Úroková sazba Dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou bude uvedena v příslušném
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Emisním dodatku.
Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou budou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou
odpovídající příslušné Referenční sazbě zvýšené nebo snížené o příslušnou Marži (je-li
relevantní). Referenční sazba a Marže budou specifikovány v příslušném Emisním
dodatku. Při výpočtu úrokové sazby bude Emitent vycházet z následujícího vzorce:
X = R [+- M],
přičemž proměnné užité ve vzorci mají následující význam:
X …… sazba pro příslušné Výnosové období;
M …… marže pro příslušné Výnosové období;
R …… Referenční sazba pro příslušné Výnosové období.
Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu nejsou úročeny. Výnos z takových Dluhopisů je
představován rozdílem mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisu a jeho nižším emisním
kurzem.
Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů vydaných během Lhůty pro upisování emise po Datu
emise bude vždy určen Emitentem tak, aby zohledňoval převažující aktuální podmínky
na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů
vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos.
Dny výplaty úroků budou uvedeny v příslušném Emisním dodatku.
Den konečné splatnosti Dluhopisů příslušné emise bude uveden v příslušném Emisním
dodatku.
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C. Společné Emisní podmínky dluhopisů
S účinností ke dni 1.8.2014 došlo na základě předpisu č. 137/2014 Sb. k novelizaci zákona č. 190/2004 Sb., o
dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
Konkrétně došlo v emisních podmínkách k těmto terminologickým změnám:
 slova "objem emise" se nahrazují slovy "celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů"
 slova "emisní lhůta" se nahrazují slovy "lhůta pro upisování emise"
Níže je uvedeno nové znění částí, ve kterých došlo ke změně.
2. Emisní kurz, lhůta, upisování a prodej
a. Datum emise; celková jmenovitá hodnota emise; lhůty k vydávání Dluhopisů
V každém Doplňku dluhopisového programu bude uvedeno Datum emise Dluhopisů, předpokládaná celková
jmenovitá hodnota emise Dluhopisů a případně též Lhůta pro upisování emise (bude-li jiná než 6 měsíců po Datu
emise). Vydá-li Emitent k Datu emise Dluhopisy v menší než předpokládané celkové jmenovité hodnotě, může
vydávat Dluhopisy až do předpokládané celkové jmenovité hodnoty ve Lhůtě pro upisování emise i po jejím
uplynutí.
Doplněk dluhopisového programu může zakotvit právo Emitenta rozhodnout o vydání Dluhopisů i nad
předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotu emise Dluhopisů; v takovém případě bude v Doplňku dluhopisového
programu uveden též limit případného překročení předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů.
Za uvedených podmínek je Emitent oprávněn vydat Dluhopisy ve celkové jmenovité hodnotě vyšší než
předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů (při respektování limitu pro překročení uvedeného v
Doplňku dluhopisového programu), a to k Datu emise, v průběhu Lhůty pro upisování emise nebo i po jejím
uplynutí, stanoví-li za tímto účelem Emitent Dodatečnou lhůtu pro upisování emise. Rozhodnutí o stanovení
Dodatečné lhůty pro upisování emise Emitent uveřejní způsobem dle článku 18. Společných emisních podmínek
a způsobem vyžadovaným právními předpisy.
b. Emisní kurz
Emisní kurz všech Dluhopisů vydaných k Datu emise bude stanoven v Doplňku dluhopisového programu.
Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů vydaných během Lhůty pro upisování emise po Datu emise bude vždy určen
Emitentem tak, aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce
emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní úrokový či jiný výnos.
Cena za nabízené Dluhopisy bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta www.sberbankcz.cz
v sekci „Občané-Investování-HZL“.
Při sekundární veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy určena vždy na základě
aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta www.sberbankcz.cz
v sekci „Občané-Investování-HZL“.
19. Působnost a svolání schůze vlastníků Dluhopisů
f . Důsledek hlasování proti některým usnesením Schůze
Jestliže Schůze souhlasila se změnami dle bodu 19 písm. b), může osoba, která byla vlastníkem Dluhopisu k 24:00
hodině 7. dne bezprostředně předcházejícího dni příslušné Schůze a podle zápisu z této Schůze hlasovala proti
návrhu nebo se příslušné Schůze nezúčastnila (dále jen „Žadatel“), může do 30 dnů od uveřejnění usnesení příslušné
Schůze požadovat vyplacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, jichž byla příslušný den vlastníkem, jakož i poměrného
úrokového výnosu k takovým Dluhopisům narostlého v souladu s emisními podmínkami. Toto právo musí být
Žadatelem uplatněno do 30 dnů od zpřístupnění usnesení příslušné Schůze písemným oznámením (dále jen
„Žádost“) zaslaným Emitentovi na adresu: Sberbank CZ, a.s., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha, jinak zaniká.
Emitent je povinen Žádosti vyhovět nejpozději do 30 dnů od dne, kdy mu byla Žádost doručena, a vyplatit příslušnou
částku způsobem a na místě, které pro splacení dluhopisu stanoví Společné emisní podmínky. Pro účely určení
příjemce plateb za vlastníka Dluhopisů, kteří se Schůze neúčastnili, se považují osoby, které byly dle údajů evidence
CDCP poskytnutých Emitentovi (prostřednictvím výpisu z registru Emitenta) k 24:00 hodině 7. dne bezprostředně
předcházejícího dni Schůze vedeny jako vlastníci Dluhopisů a Emitent nebude přihlížet k převodům Dluhopisů
učiněným počínaje tímto rozhodným okamžikem.
Nesouhlasí-li Schůze se změnami dle bodu 19 písm. b), může současně rozhodnout, že pokud bude Emitent
postupovat v rozporu s jejím usnesením, je povinen předčasně splatit vlastníkům Dluhopisů, kteří o to požádají, jejich
jmenovitou hodnotu včetně poměrného výnosu; byl-li výnos určen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a
jeho nižším emisním kurzem, je Emitent povinen splatit vlastníkům Dluhopisů na jejich žádost emisní kurz a poměrný
výnos. Emitent je povinen tak učinit způsobem a na místě, které pro splacení Dluhopisu stanoví Společné emisní
podmínky, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti o předčasné splacení.
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C1. Vzor Emisního dodatku konečných podmínek
Níže je uveden pouze odstavec, u něhož došlo ke změně.
EMISNÍ DODATEK --

KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Tento emisní dodatek (dále jen "Emisní dodatek") představuje konečné podmínky nabídky ve smyslu §36a odst. 3
Zákona o podnikání na kapitálovém trhu vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (dále jen
"Dluhopisy"). Dluhopisy jsou vydávány na základě dluhopisového programu společnosti Sberbank CZ, a.s., se
sídlem Na Pankráci 1724/129, Praha 4, PSČ: 140 00, IČ: 25083325, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353 (dále jen "Emitent“), v maximální celkové jmenovité hodnotě
nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč, s dobou trvání programu 10 let (dále jen
"Dluhopisový program 2010" a jednotlivé hypoteční zástavní listy vydávané v jeho rámci dále jen "Dluhopisy").
DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU
Níže jsou uvedeny pouze body, u nichž došlo ke změně.
10.

14.
15.

Právo
Emitenta
zvýšit
celkovou
jmenovitou hodnotu
Dluhopisů
/
podmínky tohoto zvýšení:
Lhůta pro upisování emise:
Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise/ po
datu emise v rámci Lhůty pro upisování
emise:

33.

Náklady/poplatky účtované na vrub
upisovateli/kupujícímu:

37.

Podmínky, statistické údaje o nabídce,
očekávaný harmonogram a podmínky
žádosti o nabídku/uveřejnění výsledků
nabídky:

[ne/●]
[6 měsíců od Data emise/●]
[[●] % jmenovité hodnoty [; po datu emise bude
cena za nabízené Dluhopisy určena vždy na
základě aktuálních tržních podmínek a bude
pravidelně uveřejňována na webových stránkách
Emitenta [●] ] ]
[Každý investor, který upíše či koupí Dluhopisy,
bude hradit běžné poplatky spojené s nabytím
Dluhopisů dle aktuálního sazebníku Emitenta k datu
obchodu dostupného na [●]. Emitent odhaduje, že
tyto poplatky nepřevýší cca [ [●] Kč na jednu
objednávku / ● % z celkové jmenovité hodnoty
upisovaných/kupovaných Dluhopisů. ] ]
[Investor může nést další náklady spojené s
evidencí Dluhopisů u CDCP nebo dalších osob
vedoucích navazující evidenci o Dluhopisech ve
smyslu příslušných právních předpisů.] /●]
[Investoři budou oslovováni Emitentem (zejména
poštou) a vyzváni k podání objednávky ke koupi
Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů,
kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit,
bude činit [● Kč]. Maximální objem jmenovité
hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým
investorem v objednávce je omezen celkovou
jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů.
Emitent je oprávněn nabídky investorů dle svého
výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil
Emitentovi celý emisní kurz (resp. emisní cenu)
původně v objednávce požadovaných Dluhopisů,
zašle mu Emitent případný přeplatek zpět bez
zbytečného prodlení na účet sdělený Emitentovi
investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů
přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v
potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent
zasílat jednotlivým investorům (poštou).
Výsledky nabídky budou uveřejněny bez
zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději
dne [●] na webové stránce Emitenta [●].]
[S žádným subjektem nebylo dohodnuto upisování
emise na základě pevného závazku, bez pevného
závazku nebo na základě nezávazných jednání./●]
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D. Hypoteční bankovnictví
4. Krytí pohledávek z dluhopisů
Tabulky informující o hypotečních úvěrech byly změněny na aktuální údaje k 31.12.2014.
V následujících tabulkách je uvedena podrobnější struktura a členění hypotečních úvěrů. Není-li uvedeno jinak, jsou
údaje týkajících se hypotečních úvěrů způsobilých podle zákona ke krytí pohledávek z dluhopisů platné k 31.12.2014.
Údaje v Kč jsou uvedeny v tisících Kč a zaokrouhleny.
Hypoteční úvěry podle sektorů a účelu HÚ
Domácnosti
Domácnosti
obyvatelstvo bez
živnosti (rezidenti
SVJ (rezidenti a
a nerezidenti)
nerezidenti)
Hypoteční úvěry - celkem
24 433 925
12 011 936
883 085
Hypoteční úvěry - k financování nemovitostí na bydlení
11 183 742
10 757 323
346 155
Hypoteční úvěry - k financování nemovitostí ostatních
77 601
0
0
Hypoteční úvěry - spotřebitelské
810 854
810 854
Hypoteční úvěry - ostatní (vč. neúčelových) *
12 361 728
443 759
536 930
* - ve Sberbank CZ, a.s. jsou to především investiční úvěry pro firemní klientelu
Rezidenti a
nerezidenti
celkem

Rezidenti a
nerezidenti bez
domácností
celkem
11 538 903
80 263
77 601
11 381 039

Hodnota zastavených nemovitostí podle sektorů a účelu HÚ
Rezidenti a
nerezidenti
celkem
Hodnota zast.nemovitostí - k HÚ celkem
Hodnota zast.nemovitostí - k HÚ k finan.nemovit.na bydlení
Hodnota zast.nemovitostí - k HÚ k finan.nemovit.ostatních
Hodnota zast.nemovitostí - k HÚ spotřebitelským
Hodnota zast.nemovitostí - k HÚ ostatním (vč.neúčelových)

38 827 197
14 672 932
213 540
1 760 746
22 179 978

Domácnosti obyvatelstvo bez
SVJ (rezidenti a
nerezidenti)
16 367 250
13 973 314
0
1 760 746
633 189

Domácnosti
živnosti
(rezidenti a
nerezidenti)
1 442 636
560 523
0

Rezidenti a
nerezidenti bez
domácností
celkem
21 017 311
139 095
213 540

882 113

20 664 676

Řádné krytí hypotečních zástavních listů pohledávkami z hypotečních úvěrů
Celkem
Zástavní hodnota zastavených nemovitostí

27 110 438

Nesplacené pohledávky z HÚ ke krytí (aktuální výše) - jistina

13 119 012

Nesplacené pohledávky z HÚ ke krytí (aktuál.výše) - příslušenství

14 364

Nesplacené pohledávky z HÚ ke krytí (po ocenění) - jistina

13 080 040

Nesplacené pohled.z HÚ ke krytí (po ocenění) - příslušenství

Realizované emise hypotečních zástavních listů ve
Jmenovitá
Jm.hodnota
ISIN
hotnota
HZL v oběhu
vydaných HZL
(jistina)
Celkem
CZ0002001688
CZ0002002199
CZ0002002298
CZ0002002454
CZ0002002611
CZ0002003254
CZ0002003460
CZ0002003684

7 400 000
800 000
500 000
300 000
500 000
1 000 000
1 000 000
1 300 000
2 000 000

4 870 167
795 530
462 910
247 850
484 409
987 749
942 990
948 730
0

14 009

Sberbank CZ, a.s.
Naběhlý
Závazky z HZL
úrokový
celkem
výnos
38 718
1 523
12 078
964
3 320
7 037
4 102
9 695
0
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E. SBERBANK CZ, a.s.
E2. Další informace o Emitentovi
Údaje byly doplněny o nové informace k 16.3.2015.
2. Akcionáři
Struktura akcionářů s majetkovou účastí nad 5% k datu tohoto Základního prospektu je následující:
Struktura akcionářů:
Výše podílu v %
Sberbank Europe AG, Vídeň
100 %
Sberbank Europe AG je 100 % dceřiná společnost Sberbank of Russia.
Hlavním a současně jediným akcionářem Sberbank Europe AG je Sberbank of Russia, veřejná akciová společnost
(Sberbank) – se sídlem 19 Vavilova St., 117997 Moscow, Russia. Sberbank je největším bankovním ústavem v Rusku
a ve východní Evropě. Většinovým akcionářem Sberbank je banka Bank of Russia s více než 50 % podílem
hlasovacích akcií. Ostatními akcionáři banky jsou více než 245 000 právnických a fyzických osob. Sberbank Rusko
disponuje největší obchodní sítí v Rusku s více než 18 tisíci pobočkami a 20 dceřinými společnostmi v SNS a zemích
střední i východní Evropy a Turecka. Sberbank byla založena v roce 1841 a dnes se jedná o moderní banku s
kompletními službami, která splňuje potřeby různých skupin zákazníků a nabízí široké portfolio bankovních služeb.
Sberbank Europe AG (SB EU) – sídlící ve Vídni, Rakousko – řídí síť jedenácti univerzálních bank v deseti zemích
střední a východní Evropy: na Slovensku, v České republice, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Bosně a
Hercegovině, Srbsku, Německu a na Ukrajině. Celkem provozuje 282 poboček, ve kterých zaměstnává 4 962
zaměstnanců (údaje k 30. 06. 2014).
Žádný z akcionářů nemá podle Stanov společnosti možnost ovlivňovat činnost Sberbank CZ, a.s. jinak než vahou
svých hlasů. Nikdo z členů jejích orgánů neměl k výše uvedenému datu významnou majetkovou účast na Sberbank
CZ, a.s. Proti zneužití kontroly a řídícího vlivu řídící osoby využívá Sberbank CZ, a.s. zákonem daný instrument
zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou (zpráva o vztazích mezi propojenými osobami). Žádná ujednání, která by mohla
vést ke změně kontroly nad Emitentem nejsou známa. Emitent není závislý na ostatních členech skupiny.
Sberbank CZ je členem společnosti Sberbank a členem finanční skupiny Sberbank Europe AG (se sídlem
Schwarzenbergplatz 3, A -1010 Vídeň, Rakousko, IČ: FN 161285i), do které patří:
Název:
Sberbank Europe AG
Sberbank banka d.d.
Sberbank BH d.d.
Sberbank d.d.
Sberbank Magyarország Zrt.
Sberbank Slovensko, a.s.
Sberbank Srbija a.d.
Sberbank CZ a.s.
PJSC VS-Bank
Sberbank a.d. Banja Luka
Sberbank Direct (online pobočka
SB EU)

Sídlo:
A-1010 Vienna, Schwarzenbergplatz 3, Rakousko
Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, Slovinsko
Fra Andela Zvizdovica 1, BiH 71000 Sarajevo,
Bosna a Hercegovina
Varsavska 9, HR-10000 Zagreb, Chorvatsko
1088 Budapest, Rákóczi út. 7, Maďarsko
Vysoká 9, 810 00 Bratislava, Slovensko
Bulevar Mihaila Pupina 165g, SCG-11070 Novi
Beograd, Srbsko
Na Pankráci 1724/129, Praha 4, PLZ 14000, ČR
11 Grabovskogo St., Lviv 79000, Ukrajina
Jevrejska ulica 71, 78000 Banja Luka, Bosna a
Hercegovina
Postfach 620, 459 56 Gladbeck, Germany
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IČ:
FN 161285i
12646700
1-22427
080126398
01-10-041720
17 321 123
07792247
25083325
FN 19358632
1907883
DE 292000110
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Struktura skupiny je vyznačena v následujícím diagramu:

3. Dluhopisy vydané Emitentem
Níže uvedená tabulka obsahuje přehled vydaných a nesplacených dluhopisů a hypotečních zástavních listů
Sberbank CZ, a.s. k datu tohoto Základního prospektu.
ISIN

Datum emise

CZ0002001688
CZ0002002199
CZ0002002298
CZ0002002454
CZ0020002611
CZ0020003254
CZ0020003460
CZ0020003684

18.12.2007
19.05.2010
24.03.2011
22.03.2012
11.10.2012
24.10.2013
26.6.2014
5.9.2014

Datum
splatnosti
18.12.2017
19.05.2016
24.03.2015
22.03.2017
11.10.2016
24.10.2018
26.6.2020
5.9.2017

Jmenovitá
hodnota
800 mil. Kč
500 mil. Kč
300 mil. Kč
500 mil. Kč
1000 mil. Kč
1000 mil. Kč
1300 mil. Kč
2000 mil. Kč

9

Trh

Podoba

neveřejný
neveřejný
neveřejný
BCPP
BCPP
BCPP
BCPP
BCPP

Zaknihovaná
Zaknihovaná
Zaknihovaná
Zaknihovaná
Zaknihovaná
Zaknihovaná
Zaknihovaná
Zaknihovaná
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E3. Údaje o činnosti Emitenta
Údaje v tabulkách byly doplněny o nové informace k 30.9.2014.
2. Obchodní síť Sberbank CZ, a.s.
Sberbank CZ, a.s. k datu tohoto Základního prospektu disponuje 27 pobočkami umístěnými po celém území ČR.
3. Tržby za poslední účetní období
31.12.2012

30.9.2013

31.12.2013

30.9.2014

2 033

1 612

2137

1676

464

334

467

338

Zisk nebo ztráta z finančních operací

8

24

20

18

Ostatní provozní výnosy
Rozpuštění opravných položek a
rezerv k pohledávkám a zárukám,
výnosy z dříve odepsaných
pohledávek

3

3

17

15

137

168

197

166

2 645

2 141

2855

2213

údaje jsou v milionech Kč
Výnosy z úroků a podobné výnosy
Výnosy z poplatků a provizí

Výnosy celkem

4. Údaje o hlavních investicích uskutečněných v běžném účetním období a předcházejících účetních
obdobích včetně investic do cenných papírů jiných Emitentů
údaje jsou v milionech Kč
Druh investice
Software

31.12.2012

30.9.2013

31.12.2013

30.9.2014

24

28

45

11

Stavební investice a pozemky

1

43

57

6

Inventář

8

28

47

14

Přístroje a zařízení

13

22

26

7

Nedokončené investice
Dlouhodobý hmotný a nehmotný
majetek

13

18

11

7

59

139

186

45

31.12.2012

30.9.2013

31.12.2013

30.9.2014

2 579

3 010

3088

3113

Stav cenných papírů
Dluhopisy
Akcie
Celkem

0

0

0

0

2 579

3 010

3088

3113

Stavební investice byly vynaloženy na budování pobočkové sítě Emitenta. Pořízené přístroje a zařízení byly zejména
počítačová a další kancelářská a bankovní technika. V současnosti Emitent uskutečňuje investice do dalšího rozšíření
pobočkové sítě. Investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku uskutečňuje Emitent z vlastních zdrojů.
Více jak 90% portfolia cenných papírů v držení Emitenta jsou bezpečné investice do státních dluhopisů ČR a státních
pokladničních poukázek ČR.

E4. Vybrané finanční ukazatele
Údaje v tabulkách byly doplněny o nové informace k 30.9.2014.
Účetní závěrky zpracované v souladu s mezinárodními standardy, včetně výkazu cash flow, za rok 2012 a 2013 jsou
k nahlédnutí na internetových stránkách a v sídle Emitenta. V Základním prospektu jsou zařazeny formou odkazu
v seznamu použitých odkazů. Obdobné platí i pro údaje uvedené za třetí čtvrtletí roku 2014 a 2013.
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1. Výkaz zisku a ztráty za poslední období
údaje dle IFRS jsou v milionech Kč

30.9.2014

31.12.2013

30.9.2013

31.12.2012

Výnosy z úroků a podobné výnosy
Náklady na úroky a podobné náklady
Čisté úrokové výnosy

1676
-458
1218

2137
-698
1439

1 612
-549
1 063

2 033
-743
1 290

Výnosy z poplatků a provizí

338

467

334

464

Náklady na poplatky a provize
Čisté výnosy z poplatků a provizí

-69
269

-110
357

-74
260

-78
386

Čistý zisk z obchodování
Ztráty ze snížení hodnoty úvěrů

42
-302

33
-401

26
-346

23
-445

Rezervy
Správní náklady

-2
-921

0
-1088

3
-799

-2
-930

Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní zisk

15
-51
268

17
-71
286

8
-53
162

4
-56
270

Zisk před daní z příjmů

268

286

162

270

Daň z příjmů
Čistý zisk za účetní období

-54
214

-56
230

-32
130

-61
209

30.9.2014

31.12.2013

30.9.2013

31.12.2012

4701

11746

4 542

7 196

2913
57470

3462
51421

7 820
48 934

4 894
45 944

407
0

269
0

258
0

283
0

32

31

31

265

3018
63

2997
61

2 916
63

2 253
61

držené do splatnosti
Nehmotná aktiva

0
95

0
115

0
108

0
110

Pozemky, budovy a zařízení
Odložená daňová pohledávka

249
48

262
47

253
40

193
13

191
0
69187

61
0
70472

77
6
65 048

68
32
61 312

2. Rozvaha za poslední období
údaje jsou v milionech Kč
Pokladní hotovost a vklady u
centrálních bank
Pohledávky za bankami
Úvěry a půjčky klientům
Derivátové finanční nástroje
Kapitálové nástroje k obchodování
Dluhové cenné papíry k obchodování
Investiční cenné papíry:
-

realizovatelné
úvěry a pohledávky

Ostatní aktiva
Pohledávka ze splatné daně
Aktiva celkem
Závazky vůči bankám
Závazky vůči klientům
Derivátové finanční nástroje
Závazky z emitovaných dluhových
CP
Ostatní závazky
Rezervy
Splatná daň z příjmů
Podřízené závazky
Závazky celkem
Základní kapitál
Emisní ážio
Zákonný rezervní fond
Kumulované zisky nevykázané ve
výkazu zisku a ztráty
Nerozdělený zisk

8860

4488

6 995

6 927

41779
466

48008
257

44 286
233

41 642
276

9110

9400

7 082

6 493

724

383

726

376

47
21

39
2

32
0

35
0

278
61285

2400
64977

259
59 613

253
56 002

2806
4016

2005
2695

2 005
2 695

2 005
2 695

132
34

120
-37

120
4

110
8

914

712

611

492
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Vlastní kapitál celkem
Závazky a vlastní kapitál celkem

7902

5495

5 435

5 310

69187

70472

65 048

61 312

3. Přehled o změnách vlastního kapitálu za poslední období
údaje jsou v milionech Kč

Základní
kapitál

Emisní
ážio

Rezervní
fondy

Nerozdělený
zisk

Fondy
z přecenění

Vlastní kapitál celkem

Zůstatek k 31. prosinci 2012

2 005

2 695

110

492

8

5310

Čistý zisk účetní období

230

230

10

-10

0

120

712

Dividendy
Převody do fondů
Emise akcií
Ostatní změny
Zůstatek k 31. prosinci 2013

2005

2695

Čistý zisk účetní období

-45

-45

-37

5495

214

214

Dividendy
Převody do fondů

12

-12

132

914

Emise akcií
Ostatní změny
Zůstatek k 30. září 2014

801

1321

2806

4016

71

2193

34

7902

E5. Orgány společnosti
Údaje byly doplněny o nové informace k 16.3.2015.
Místo F.Guthana je novým členem představenstva SB CZ M.Lukáč. Z důvodu návratu Marka Arnolda do Velké
Británie byl dne 19.12.2014 jmenován novým CEO SB EU pan Axel Helmut Hummel.
Ke dni 13.1.2015 došlo k odvolání prokury. Proto bod 3 této kapitoly E5 je vypuštěn a další číslování za bodem 3 je
posunuto o jeden bod níže.
2. Představenstvo
Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí její činnost, jedná jejím jménem a zastupuje společnost
navenek. Je zodpovědné za organizaci činnosti společnosti a vykonává práva zaměstnavatele.
O všech jednáních a hlasování představenstva se pořizuje zápis, který se archivuje po celou dobu trvání společnosti.
Funkční období členů představenstva je a trvá od zvolení do ukončení čtvrté valné hromady, která rozhodovala o
roční účetní závěrce za čtvrtý obchodní rok, následující po volbě. Obchodní rok, ve kterém proběhla volba
představenstva není do této lhůty započítáván. Dozorčí rada může rozhodnout o kratším funkčním období.
Znovuzvolení je přípustné. V průběhu funkčního období může dozorčí rada jednotlivé členy představenstva odvolávat.
Při předčasném ukončení funkčního období se musí provést náhradní volba. Představenstvo se k datu tohoto
Základního prospektu skládá z pěti členů. Předsedu představenstva volí na návrh dozorčí rady jeho členové.
Členové představenstva jsou zároveň vrcholovým managementem.
Členové představenstva:DSTAVENSTVO
Vladimír ŠOLC
předseda představenstva
Datum narození: 16. 9. 1971
Bydliště: Praha 5, Smíchov, Fráni Šrámka 2225/8, PSČ 150 00
Vzdělání: VŠ
Datum nástupu do funkce: 1. 8. 2013
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 16 let, praxe ve vedoucí pozici - 13 let
Funkce u Emitenta: Generální ředitel a vedoucí rezortu 005
Není členem orgánů jiných společností.
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Miroslav LUKÁČ
člen představenstva
Datum narození: 14. 11. 1970
Bydliště: M. Schneidera Trnavského 1292/11, Bratislava – Dúbravka, Slovenská republika
Vzdělání: VŠ
Datum nástupu do funkce: 1. 11. 2014
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 19 let, praxe ve vedoucí pozici - 14 let
Funkce u Emitenta: vedoucí rezortu 003
Není členem orgánů jiných společností.
Jiří ANTOŠ
člen představenstva
Datum narození: 7. 9. 1972
Bydliště: Blatná, B.Němcové 1396, PSČ 388 01
Vzdělání: VŠ
Datum nástupu do funkce: 11. 8. 2013
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 16 let, praxe ve vedoucí pozici – 16 let
Funkce u Emitenta: vedoucí rezortu 001
Není členem orgánů jiných společností.
Martin MURÁNSKY
člen představenstva
Datum narození: 11.1.1973
Bydliště: Šumavská 1094/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Vzdělání: VŠ
Datum nástupu do funkce: 1. 10.2013
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 19 let, praxe ve vedoucí pozici – 14 let
Funkce u Emitenta: vedoucí rezortu 002
Není členem orgánů jiných společností.
Karel SOUKENÍK
člen představenstva
Datum narození: 11.8.1973
Bydliště: Starosuchdolská 61/11, Suchdol, 165 00 Praha 6
Vzdělání: VŠ
Datum nástupu do funkce: 1. 10.2013
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 10 let, praxe ve vedoucí pozici – 9 let
Funkce u Emitenta: vedoucí rezortu 004
Není členem orgánů jiných společností.
3. Dozorčí rada
Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a
zastupuje zájmy akcionářů společnosti v období mezi konáním valných hromad.
Dozorčí rada má celkem šest členů. Členové dozorčí rady se volí, pokud valná hromada nerozhodne jinak, na dobu
do ukončení třetí valné hromady, která rozhodovala o roční účetní závěrce za třetí obchodní rok, následující po volbě.
Obchodní rok, ve kterém proběhla volba dozorčí rady není do této lhůty započítáván. Pokud v průběhu funkčního
období klesne počet členů dozorčí rady, je dozorčí rada oprávněna podle zákonem stanovených podmínek sama
jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
Členové dozorčí rady k datu tohoto Základního prospektu:
PŘEDSEDA
Axel Helmut HUMMEL
Datum narození: 10.12.1967
Bydliště:1090 Vídeň, Lackierergasse 8/3, Rakouská republika
Vzdělání: VŠ
Datum nástupu do funkce: 16.12.2014
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 22 let, praxe ve vedoucí pozici – 20 let
Členství v orgánech jiných společností: Sberbank Europe AG, Rakousko, předseda představenstva; Sberbank
Slovensko, a.s,, Slovensko, předseda dozorčí rady; Sberbank Slovensko, a.s., Slovensko, předseda Výboru pro audit
13
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MÍSTOPŘEDSEDA
Igor Nikolajewitsch STREHL
Datum narození: 22. února 1968
Bydliště: 1080 Vídeň, Ruhrhofergasse 6, Rakouská republika
Vzdělání: VŠ
Datum nástupu do funkce: 19.5.2014
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 22 let, praxe ve vedoucí pozici – 18 let
Členství v orgánech jiných společností: Sberbank Europe AG, Rakousko, člen představenstva;
ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY
Reinhard KAUFMANN
Datum narození: 22. 5. 1971
Bydliště: 2171 Herrnbaumgarten, Am Gutshof 2, Rakouská republika
Vzdělání: VŠ
Datum nástupu do funkce: 14.6.2013
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 19 let, praxe ve vedoucí pozici – 12 let
Členství v orgánech jiných společností: Sberbank Slovensko, a.s., Slovensko, místopředseda Výboru pro audit;
Sberbank banka d.d. , Slovinsko, člen Výboru pro audit; Sberbank BH d.d. a Banja Luka, Bosna a Hercegovina,
předseda Výboru pro audit
Irina KREMLEVA
Datum narození: 25.04.1968
Bydliště: 105066 Moskva, Olkhovskaya 15, Ruská federace
Vzdělání: -Datum nástupu do funkce: 28.3.2012
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 22 let, praxe ve vedoucí pozici – 8 let
Členství v orgánech jiných společností: United Credit Bureau, Rusko, předsedkyně představenstva; Sberbank Rusko,
Rusko, místopředsedkyně představenstva; Cetelem Bank LLC, Rusko, členka představenstva
Ian LLoyd GLOVER
Datum narození: 11. 7.1972
Bydliště: 1200 Vídeň, Wallensteinstrasse 65/33, Rakouská republika
Vzdělání: VŠ
Datum nástupu do funkce: 18.4.2014
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 7 let, praxe ve vedoucí pozici - 13 let
Není členem orgánů jiných společností
Birgid ROHRHOFER
Datum narození: 10.04.1972
Bydliště: 1060 Vídeň, Mariahilferstrasse 1c, Rakouská republika
Vzdělání: VŠ
Datum nástupu do funkce: 18.4.2014
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 23 let, praxe ve vedoucí pozici - 9 let
Členství v orgánech jiných společností: Sberbank Serbia a.d. členka správní rady

4. Výbor pro audit
Výbor pro audit sleduje postup sestavování a auditování účetní závěrky a plní úkoly v dalších oblastech, které stanovy
nebo příslušné právní předpisy svěřují pravomoci a odpovědnosti výboru pro audit. Výbor pro audit se skládá ze tří
členů, které volí valná hromada. Členem výboru pro audit může být jen fyzická osoba, která nesmí být současně
členem představenstva, prokuristou, osobou oprávněnou jednat jménem společnosti podle zápisu v obchodním
rejstříku. Členové výboru pro audit se volí, pokud valná hromada nerozhodne jinak, na dobu do ukončení třetí valné
hromady, která rozhodovala o roční účetní závěrce za třetí obchodní rok, následující po volbě. Obchodní rok, ve
kterém proběhla volba dozorčí rady není do této lhůty započítáván. Valná hromada je oprávněna schválit jednací řád
výboru pro audit.
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Členové výboru pro audit k datu tohoto Základního prospektu:
Axel Helmut HUMMEL
Datum narození: 10.12.1967
Bydliště:1090 Vídeň, Lackierergasse 8/3, Rakouská republika
Vzdělání: VŠ
Datum nástupu do funkce: 16.12.2014
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 22 let, praxe ve vedoucí pozici – 20 let
Členství v orgánech jiných společností: Sberbank Europe AG, Rakousko, předseda představenstva; Sberbank
Slovensko, a.s., Slovensko, předseda dozorčí rady; Sberbank Slovensko, a.s., Slovensko, předseda Výboru pro audit
Reinhard KAUFMANN
Datum narození: 22. 5. 1971
Bydliště: 2171 Herrnbaumgarten, Am Gutshof 2, Rakouská republika
Vzdělání: VŠ
Datum nástupu do funkce: 18.4.2014
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 19 let, praxe ve vedoucí pozici – 12 let
Členství v orgánech jiných společností: Sberbank Slovensko, a.s., Slovensko, místopředseda Výboru pro audit;
Sberbank banka d.d. , Slovinsko, člen Výboru pro audit; Sberbank BH d.d. a Banja Luka, Bosna a Hercegovina,
předseda Výboru pro audit
Igor Nikolajevic STREHL
Datum narození: 22. února 1968
Bydliště: 1080 Vídeň, Ruhrhofergasse 6, Rakouská republika
Vzdělání: VŠ
Datum nástupu do funkce: 30.4.2014
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 22 let, praxe ve vedoucí pozici – 18 let
Členství v orgánech jiných společností: Sberbank Europe AG, Rakousko, člen představenstva;
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5. Organizační struktura Sberbank CZ, a.s.
Organizační struktura platná k datu tohoto Základního prospektu:
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E6. Údaje o vývoji činnosti Emitenta
Aktualizovány jsou body 1-2. Informace uvedené v v bodě 2 pocházejí od třetích stran (ČNB). Takové informace byly
přesně reprodukovány a podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací uveřejněných
příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné
nebo zavádějící.
1. Vývoj činnosti Emitenta v posledním období
Bilanční suma Sberbank CZ, a.s. k 30. 9. 2014 meziročně vzrostla o 6,4 % a dosáhla 69 miliard Kč. Banka poskytuje
konsorciální úvěry, které se částečně podílely na významném meziročním nárůstu klientských úvěrů. Suma
klientských úvěrů vzrostla o 17,44% na 57 miliard Kč. Objem klientských vkladů mírně stagnuje a meziročně se snížil
o 5,66 % na 42 miliard Kč. Hospodářský výsledek po zdanění meziročně vzrostl o 40% a činí 214 mil. Kč.
Kapitálová přiměřenost Sberbank CZ, a.s. dosáhla hodnoty 15,21 %.
2. Konkurenční prostředí
Očekávání Sberbank CZ, a.s. ohledně budoucího vývoje jsou odvozena z očekávaného makroekonomického vývoje v
České republice a vychází z prognózy ČNB ze dne 12.2.2015.
Zrychlující zahraniční poptávka, nízké ceny ropy, uvolněné domácí měnové podmínky prostřednictvím oslabeného
kurzu koruny i mimořádně nízkých úrokových sazeb a expanzívní působení fiskální politiky vyústí v letošním roce v
přírůstek HDP o 2,6 %. V roce 2016 růst produktu i přes pokles vládních investic zrychlí na 3 %, zejména v důsledku
zvýšení dynamiky zahraniční poptávky. Vlivem pokračujícího růstu ekonomické aktivity bude nadále docházet ke
zlepšování situace na trhu práce, což se projeví v růstu zaměstnanosti, v postupném poklesu míry nezaměstnanosti a
zvyšování tempa růstu mezd v podnikatelské sféře.
Celková i měnověpolitická meziroční inflace dosáhly ve čtvrtém čtvrtletí 2014 v průměru mírně kladných hodnot.
Prognóza očekává v roce 2015 jejich nulové, resp. mírně záporné, hodnoty a následné zvýšení k 2% cíli během roku
2016. Protiinflační působení dovozních cen z konce minulého roku na začátku letošního roku výrazně zesílí vlivem
poklesu výrobních cen v eurozóně prohloubeného propadem cen energetických komodit při naopak lehce slabším
kurzu koruny. V příštím roce již budou dovozní ceny působit mírně proinflačně. Domácí ekonomika bude v důsledku
pozvolného oživení mzdového vývoje přispívat k růstu cenové hladiny na celém predikčním horizontu. Růst HDP bude
po dočasném zpomalení z přelomu let 2014 a 2015 postupně zrychlovat v návaznosti na oživování zahraniční
poptávky, nadále uvolněné měnové podmínky, zvýšení vládních investic a pozitivní nabídkový efekt nízkých cen ropy.
Fiskální politika v letošním roce přispěje k hospodářskému růstu kladně, v roce příštím naopak lehce záporně. Růst
ekonomiky se příznivě projeví dalším zlepšováním situace na trhu práce. Prognóza předpokládá stabilitu tržních
úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu jako nástroje měnové politiky do konce roku 2016.

Seznam použitých odkazů
Pro účely Základního prospektu jsou použity následující odkazy včetně elektronické adresy svého výskytu:
Auditovaná účetní závěrka Emitenta dle IFRS za účetní období končící dnem 31.12.2012 a zpráva auditora.
http://www.Sberbankcz.cz/ O bance- Výroční zprávy a hospod. výsledky - Výroční zpráva 2012 (tento odkaz se
týká účetních údajů uvedených na str. 28-113 a zprávy auditora k účetní závěrce na str. 116-117)
http://www.sberbankcz.cz/~/media/Files/vyrocni-zpravy/Vyrocni20zprava20Sberbank20CZ202012WEB.pdf
Informace o Emitentovi k 30.9.2013.
http://www.Sberbankcz.cz/ O bance- Výroční zprávy a hospod. výsledky Informace o Sberbank CZ, a.s., k 30.9. 2013 (tento odkaz se týká jen účetních údajů uvedených na str. 14-18,
které nejsou ověřeny a nebyly přezkoumány.)
http://www.sberbankcz.cz/~/media/Files/hospodarske-vysledky/ctvrtletnizpravy/Informacni_povinnost_3Q13_SBCZ.pdf
Auditovaná účetní závěrka Emitenta dle IFRS za účetní období končící dnem 31.12.2013 a zpráva auditora.
http://www.Sberbankcz.cz/ O bance- Výroční zprávy a hospod. výsledky - Výroční zpráva 2013 (tento odkaz se
týká účetních údajů uvedených na str. 31-119 a zprávy auditora k účetní závěrce na str. 122-123)
http://www.sberbankcz.cz/~/media/Files/vyrocni-zpravy/Vyrocni20zprava20Sberbank20CZ202013WEB.pdf
Informace o Emitentovi k 30.6.2014.
http://www.Sberbankcz.cz/ O bance- Výroční zprávy a hospod. výsledky
– Sberbank CZ, a.s. pololetní zpráva k 30. červnu 2014 (tento odkaz se týká jen účetních údajů uvedených na
str. 9-13, které nejsou ověřeny a nebyly přezkoumány)
http://www.sberbankcz.cz/~/media/Files/hospodarske-vysledky/pololetni-zpravy/pololetnizprava2014podpis.pdf
Informace o Emitentovi k 30.9.2014.
http://www.Sberbankcz.cz/ O bance- Výroční zprávy a hospod. výsledky
– IIIQ2014 Sberbank věstník čtvrtletní výsledky (tento odkaz se týká jen účetních údajů uvedených v části 6-7,
které nejsou ověřeny a nebyly přezkoumány)
http://www.sberbankcz.cz/~/media/Files/hospodarske-vysledky/ctvrtletnizpravy/IIIQ20Sberbankvestnik20141522114560ctvrtletnivysledky.xlsx
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