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

Volksbank CZ, a.s.

Sídlo:

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

IČ:

25083325

Datum založení:

11. 10. 1996

Datum vzniku:

31. 10. 1996

Doba trvání:

na dobu neurčitou

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

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

Právní forma:

akciová společnost

Rejstříkový soud:

Městský soud v Praze

Číslo zápisu u rejstříkového soudu:

oddíl B, vložka 4353

Datum zápisu poslední změny:

26. 7. 2010 (zápis změny představenstva)

Výše základního kapitálu zapsaná v obch. rejstříku:

2 005 380 000,- Kč

Výše splaceného základního kapitálu:

2 005 380 000,- Kč

Údaje o emitovaných akciích
308 561 ks

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

92 515 ks

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

Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných cenných papírů
Volksbank CZ, a.s. nevlastní žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné cenné papíry.
Údaje o akcionářích s kvalifikovanou účastí na bance
Volksbank International AG, akciová společnost, se sídlem Saturn Tower, Leonard-Bernstein-Straße
10, A-1220 Vídeň, Rakousko, je akcionářem Volksbank CZ, a.s. s kvalifikovanou účastí podle § 17a,
odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. Výše podílu na hlasovacích právech činí 98,50 %.
Údaje o struktuře konsolidačního celku
Volksbank CZ, a.s. nemá dle zákona povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a nevytváří
konsolidační celek. Ovládající společností ve vztahu k Volksbank CZ, a.s., je Österreichische
Volksbanken Aktiengesellschaft, akciová společnost, Kolingasse 19, 1090 Vídeň, Rakousko. Výše
uvedená společnost ovládá Volksbank CZ, a.s. nepřímo prostřednictvím většinového akcionáře, kterým je Volksbank International AG, akciová společnost, se sídlem Saturn Tower, Leonard-BernsteinStraße 10, A-1220 Vídeň, Rakousko.
Informace o vztazích s bankou ovládanými osobami a osobami, v nichž je banka většinovým
společníkem
Volksbank CZ, a.s. neovládá jinou osobu a nemá většinový podíl na jiné právnické nebo fyzické osobě.
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2. Informace o činnostech banky
Přehled činností vyplývajících z povolení působit jako banka (licence)
Dne 24. 5. 2004 udělila Česká národní banka podle § 1 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní
bance, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 21/1992 Sb., bankovní licenci Volksbank CZ,
a.s., kterou se nahrazuje oprávnění vykonávat bankovní činnosti podle rozhodnutí ČNB ze dne 20. 12.
1996 č.j. V 44/12-96. Licence byla vydána na základě správního řízení, zahájeného Českou národní
bankou z jejího podnětu z důvodů tzv. přelicencováním tuzemských bank v souvislosti s harmonizací
práva ČR s právem EU a účinností novelizace zákona o bankách k 1. 5. 2004.
Licence byla vydána pro činnosti uvedené v § 1, odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to:
a) přijímání vkladů od veřejnosti,
b) poskytování úvěrů,
jakož i pro činnosti uvedené v § 1 odst. 3 zákona, a to:
a) investování do cenných papírů na vlastní účet,
b) finanční pronájem (finanční leasing),
c) platební styk a zúčtování,
d) vydávání a správu platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků,
e) poskytování záruk,
f) otvírání akreditivů,
g) obstarávání inkasa,
h) poskytování investičních služeb zahrnující:
- hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a
b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu
- hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3
odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu
- hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3
odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu
- doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
správa investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a
b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu
- doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
úschova investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a
b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu
- doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících
otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů
podniků
- doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů, a to ve vztahu
k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
i) finanční makléřství,
j) výkon funkce depozitáře,
k) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků),
l) poskytování bankovních informací,
m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu:
- obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně
- obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s penězi ocenitelnými právy
- obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta se zlatem
n) pronájem bezpečnostních schránek,
o) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci Volksbank CZ, a.s.
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Přehled činností, které banka skutečně vykonává:
 přijímání vkladů od veřejnosti,
 poskytování úvěrů,
 investování do cenných papírů na vlastní účet,
 platební styk a zúčtování,
 vydávání a správu platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků,
 poskytování záruk,
 otvírání akreditivů,
 obstarávání inkasa,
 poskytování investičních služeb zahrnující:
- hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), přijímání a
předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním
nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu
- hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém
trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu
k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu
- hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém
trhu, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů, a to ve vztahu
k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu
- doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům
podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu
- doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům
podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu
- doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících
se přeměn společností nebo převodů podniků
- doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů,
a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu
 finanční makléřství,
 výkon funkce depozitáře,
 směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků),
 poskytování bankovních informací,
 obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem
v rozsahu:
- obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně
- obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s penězi ocenitelnými právy
- obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta se zlatem
 pronájem bezpečnostních schránek.
Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo omezeno, nebo vyloučeno
Od začátku působení banky nedošlo k žádnému omezení nebo vyloučení činností vykonávaných nebo
poskytovaných Volksbank CZ, a.s.
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3. Informace o vztazích se členy dozorčí rady a členy představenstva
DOZORČÍ RADA
PŘEDSEDA
Dr. BOSCHERT Friedhelm
Datum nástupu do funkce: 24. 4. 2008
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 22 let, praxe ve vedoucí pozici – 15 let
Členství v orgánech jiných společností
Společnost
Země
Funkce
Volksbank International AG
Rakousko
předseda představenstva
Volksbank Banja Luka
Bosna a Hercegovina předseda dozorčí rady
Volksbank BH d.d.
Bosna a Hercegovina předseda dozorčí rady
VB-Holding AG
Rakousko
člen dozorčí rady
Volksbank-Invest GmbH
Rakousko
člen dozorčí rady
Hayek Institut
Rakousko
člen představenstva
Vienna Economic Forum
Rakousko
člen představenstva
Ausland ÖVAG
Rakousko
řídící pracovník 2. úrovně
VIVH AG
Rakousko
člen dozorčí rady
Osiguranje
Chorvatsko
řídící pracovník 2. úrovně
MÍSTOPŘEDSEDA
Dr. BRAMERDORFER Engelbert
Datum nástupu do funkce: 20. 4. 2009
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 12 let, praxe ve vedoucí pozici – 9 let
Členství v orgánech jiných společností
Společnost
Země
Funkce
Electron Bank
Ukrajina
člen dozorčí rady
ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY
UGOLINI Gabriele
Datum nástupu do funkce: 24. 4. 2008
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 36 let, praxe ve vedoucí pozici – 24 let
Členství v orgánech jiných společností
Společnost
Země
Funkce
Volksbank BH d.d.
Bosna a Hercegovina člen dozorčí rady
Mag. SZENKURÖK Peter
Datum nástupu do funkce: 24. 4. 2008
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 15 let, praxe ve vedoucí pozici – 9 let
Členství v orgánech jiných společností
Společnost
Země
Volksbank Kroatien
Chorvatsko
Volksbank Rumänien
Rumunsko
Volksbank Slovensko
Slovensko

Funkce
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady

Ing. DOBŘICKÝ Igor
Datum nástupu do funkce: 25. 6. 2009
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 12 let, praxe ve vedoucí pozici - 5 roky
Není členem orgánů jiných společností.
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Ing. VLČEK Luboš
Datum nástupu do funkce: 18. 2. 2010
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 13 let, praxe ve vedoucí pozici – 18 let
Není členem orgánů jiných společností.
PŘEDSTAVENSTVO
PŘEDSEDA
Ing. HOLUB Libor
Datum nástupu do funkce: 15. 6. 2010
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 8 let, praxe ve vedoucí pozici – 15 let
Není členem orgánů jiných společností.
ČLENOVÉ
GUTHAN Frank
Datum nástupu do funkce: 1. 3. 2009
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 17 let, praxe ve vedoucí pozici – 15 let
Není členem orgánů jiných společností.
VÖGERL Andreas
Datum nástupu do funkce: 15. 6. 2010
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 27 let, praxe ve vedoucí pozici – 27 let
Není členem orgánů jiných společností.
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4. Kvalitativní informace o řízení rizik
Banka uplatňuje v oblasti řízení rizik konzervativní přístup. Výchozími body jsou platná regulatorní
legislativa a riziková strategie skupiny. Banka používá systém regulatorních a interních limitů, jejichž
výše a dodržování jsou pravidelně sledovány.
Hlavními obecnými zásadami procesu řízení rizik jsou optimalizace poměru mezi rizikem a očekávaným výnosem, funkční řídicí a kontrolní systém, oddělení neslučitelných funkcí, identifikace a analýza
rizik, diverzifikace portfolia a v neposlední řadě i zajištění přesnosti a kompletnosti dat v bankovním
systému. Vedení banky je pravidelně informováno o míře podstupovaných rizik a systém řízení rizik je
sledován a vyhodnocován.
V organizační struktuře řízení rizik má centrální pozici představenstvo banky, které určuje strategii
řízení rizik, schvaluje bankovní řídicí dokumenty včetně limitů a povolených postupů a rozhoduje o
významných rizikových pozicích. Výbor pro řízení rizik sleduje rizikový profil banky ve všech hlavních
typech rizik včetně dostatečnosti jejich krytí kapitálem (systém vnitřně stanoveného kapitálu). Oddělení přímo podřízená členu představenstva zodpovědnému za řízení rizik analyzují rizikovou pozici banky, kontrolují dodržování limitů, informují o zjištěných výsledcích, popřípadě sama schvalují rizikové
pozice v rámci stanovených oprávnění.
V souladu s regulatorními požadavky jsou rizika dostatečně kryta kapitálem.
Úvěrové riziko
Poskytování úvěrových produktů je jednou z hlavních obchodních činností banky. Tomu odpovídá
důraz, který je kladen na řízení úvěrového rizika. Tento proces zahrnuje identifikaci rizik, měření rizikové pozice, sledování limitů a přijímání opatření vedoucích ke snížení podstupovaného úvěrového
rizika. Proces probíhá na úrovni jednotlivého klienta i na úrovni úvěrového portfolia.
Při hodnocení úvěrové bonity klienta se banka zaměřuje zejména na analýzu jeho finanční situace,
schopnost splácet poskytnutý úvěr z vlastního cash flow a na dosavadní zkušenost s klientem.
Banka připravuje přechod na výpočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku investičního portfolia založený na interním ratingu (IRB přístup). Úvěrová kvalita každého klienta je posuzována interním
ratingovým systémem odpovídajícím typu hodnoceného klienta. Klient je tak zařazen do jednoho z 25
stupňů interní ratingové stupnice, z nichž 5 stupňů je určeno pro expozice v selhání. Každému takovému stupni je pevně přiřazena roční pravděpodobnost selhání klienta, která se používá jako jeden z
parametrů rozhodovacího procesu. Ratingové nástroje jsou pravidelně testovány a následně odpovídajícím způsobem upravovány tak, aby odhad pravděpodobnosti selhání klienta byl korektní.
Dalším hodnoceným kritériem při posuzování úvěrového návrhu je kvalita zajišťovacích instrumentů.
Katalog těchto instrumentů definuje akceptované typy zajištění, způsob stanovení jejich reálné hodnoty, frekvenci přecenění a odpovědnosti jednotlivých oddělení banky. Posuzování a schvalování úvěrových návrhů probíhá nezávisle na obchodních útvarech. Schvalovací kompetence jsou delegovány
představenstvem banky a jsou objemově rozčleněny do několika úrovní.
Banka provádí pravidelný monitoring jednotlivých angažovaností za účelem průběžného sledování
kvality úvěrového portfolia. Tento proces zvyšuje pravděpodobnost, že možné budoucí selhání klienta
bude včas rozpoznáno. Pro tento případ je v bance nastaven fungující systém včasného řešení problematických pohledávek, který snižuje pravděpodobnost vzniku ztráty z úvěrového obchodu.
Banka dodržuje všechny regulatorní limity angažovanosti investičního portfolia.
Tržní rizika
Hlavním nástrojem řízení tržních rizik je soustava limitů pro jednotlivé typy tržních rizik. Dodržování
limitů je pravidelně sledováno a zjištěné informace jsou předávány představenstvu, výboru pro řízení
rizik a příslušným obchodním útvarům. Limity jsou stanoveny interně, mateřskou společností nebo
regulatorními předpisy ČNB. Pravidelně probíhá stresové testování tržních rizik.
V oblasti měnového rizika banka řídí svoji rizikovou pozici formou uzavírání obchodů na měnovém
trhu. Riziková pozice je denně sledována a porovnávána s platnými limity.
Expozice banky vůči úrokovému riziku je kvantifikována formou simulace vlivu standardizovaného
úrokového šoku 200 b.p. na kapitál banky, kde tento vliv je představován změnou ekonomické hodnoVolksbank CZ, a.s., Na Pankráci 129, 140 00 Praha 4
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ty (NPV) investičního portfolia banky. Rozdíl aktiv a pasiv s dlouhodobě pevnou úrokovou sazbou
(hlavní zdroj úrokového rizika) je vyvažován s využitím úrokových swapů a emitovaných dluhopisových cenných papírů. Úroková pozice banky je pravidelně měřena a porovnávána s platnými limity.
Tržní volatilitě cenných papírů je banka vystavena formou drženého portfolia dluhopisů, ve kterém
nicméně dominují české státní dluhopisy. Z regulatorního hlediska banka vede malé obchodní portfolio.
Riziko likvidity
Výchozím bodem pro řízení rizika likvidity je denně prováděná analýza skutečné zbytkové splatnosti
aktiv a pasiv, a to v jednotlivých hlavních měnách i agregovaně přes všechny měny. Na základě této
analýzy banka denně sleduje plnění interních limitů likvidity. Struktura limitů vychází z poměru aktiv a
pasiv s danou dobou zbytkové splatnosti.
Při řízení krátkodobé likvidní pozice banka zahrnuje plánované a očekávané peněžní toky pro 5 následujících pracovních dnů. Za účelem dlouhodobého výhledu je se zahrnutím údajů o dosavadní i
plánované struktuře rozvahy pravidelně vyhotovován scénář pro řízení rizika likvidity. Tento scénář je
předkládán výboru pro řízení rizik. Pohotovostní plán je připraven pro teoretický případ mimořádných
okolností ohrožujících likviditu banky.
Operační riziko
V souladu s regulatorními požadavky banka disponuje potřebnými interními předpisy pro řízení operačního rizika, včetně oblastí informační bezpečnosti, kontinuity činností, outsourcingu nebo systému
vnitřní kontroly, který je nastaven pro jednotlivé procesy nebo útvary.
Základními používanými metodami jsou vyloučení, snížení, přenos nebo akceptace operačního rizika.
Proces řízení operačního rizika zahrnuje identifikaci, evidenci, vyhodnocení a ocenění rizik včetně
opatření k jejich minimalizaci a probíhá v úrovni skutečných událostí i latentních rizik.
Identifikované události operačního rizika jsou evidovány a následně centrálně vyhodnocovány. Přijímaná opatření mají za cíl efektivně minimalizovat pravděpodobnost dalšího výskytu podobného typu
události a jsou navrhována nejen v závislosti na četnosti výskytu a objemu realizované/předpokládané
ztráty/zisku, ale i s ohledem na závažnost a příčinu vzniku.
Riziko koncentrace
Dostatečnou diverzifikaci podstupovaného úvěrového rizika zajišťuje systém limitů rizika koncentrace
vůči ekonomicky spjatým skupinám klientů, vůči odvětvím činnosti klientů nebo vůči zemím.
Banka sleduje také rizika vznikající z koncentrace expozic z titulu jednotlivých produktů nebo z titulu
nepřímých angažovaností – tedy například vůči jednomu typu zajištění, poskytovateli zajištění nebo
emitentovi cenných papírů přijatých jako zajištění. V oblasti likvidity je sledována míra koncentrace
vůči poskytovatelům krátkodobých pasiv.
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5. Informace o hospodaření banky
Pololetní hospodářské výsledky Volksbank CZ jsou pozitivní a dokládají, že Volksbank CZ je úspěšnou bankou i v období nepříznivého vývoje ekonomiky.
Ukazatel (v tis. Kč)
Bilanční suma
Vklady klientů
Úvěry poskytnuté klientům
Čisté úrokové výnosy
Čisté výnosy z poplatků a provizí
Zisk po zdanění

30.6.2009
30.6.2010
50 582 039 48 249 933
32 241 072 34 027 651
38 866 249 39 301 736
569 951
567 636
176 680
179 946
84 610
104 375

%
-4,61%
5,54 %
1,12 %
- 0,41 %
1,85 %
23,36 %

O stabilní pozici banky svědčí také stálá důvěra klientů jejichž počet se zvýšil o 13 %. Objem klientských vkladů meziročně vzrostl o 5,54 % na 34 miliard korun. I přes složité tržní podmínky a obezřetné
posuzování úvěrového financování zaznamenala banka nárůst také v objemu poskytnutých úvěrů..
Kapitálová přiměřenost Volksbank CZ dosáhla hodnoty 14,28 % a patří k nejvyšším v českém bankovním sektoru.
V krytí emitovaných hypotečních zástavních listů hypotečními úvěry došlo meziročně k nárůstu objemu úvěrů sloužících ke krytí o 111 % z objemu 8,569 miliardy Kč v pololetí 2009 na 9,529 miliardy
v pololetí 2010. Závazky z dluhopisů jsou kryty hypotečními úvěry k 30.6.2010 z více jak 300 %. Zástavní hodnota nemovitostí zajišťující tyto úvěry je ve výši 19,202 miliardy Kč, což více jak pětkrát
pokrývá závazky banky z emitovaných dluhopisů.
Česká ekonomika před rokem vystoupila z recese a od 3. čtvrtletí 2009 zvyšuje svou výkonnost. Oživení však zatím zůstává křehké a budoucí vývoj je stále zatížen značnými riziky zejména z vnějšího
prostředí. V roce 2010 by se měl domácí HDP zvýšit o 1,7 % a v roce 2011 o 2,4 %. Analytici nadále
předpokládají, že k růstu letos přispěje hlavně tvorba zásob a čistý export. Spotřeba domácností i
vlády by měla klesnout, stejně jako tvorba fixního kapitálu. V roce 2011 již budou k růstu přispívat
všechny složky agregátní poptávky kromě vládních výdajů, ve kterých se pravděpodobně projeví
úsporná fiskální opatření, které navrhuje nová vláda. Ovšem výdaje firem a domácností budou tlumeny přísnými úvěrovými podmínkami a přetrvávajícím napětím na trhu práce. Významným rizikem
růstového scénáře je i síla hospodářského růstu v zahraniční, zejména pak u našich exportních partnerů.
Finanční sektor v ČR se v roce 2009 velmi dobře přizpůsobil nepříznivé ekonomické situaci a vykázal
dobré hospodářské výsledky. Současně došlo k zastavení růstu celkových aktiv finančních institucí,
která od druhé poloviny roku 2008 v podstatě stagnují. Postupné prohlubování finančního zprostředkování v ČR měřené objemem aktiv finančních institucí na HDP se tak v roce 2009 zastavilo na úrovni
těsně nad 150 % (v eurozóně činí 560 % HDP). I díky aktivní komunikaci centrální banky spolu s vládními institucemi došlo k zastavení obecné averze k riziku k zemím, které byly analytiky i nadnárodními
institucemi řazeny do regionu střední a východní Evropy. Tato averze kulminovala v prvních měsících
roku 2009. Zbytek roku 2009 a počátek roku 2010 již ale probíhal ve znamení diferencovanějšího přístupu k vývoji ve finančních sektorech v jednotlivých zemích EU. Budoucí vývoj ve finančním sektoru
bude záviset na vývoji reálné ekonomiky a finančních trhů v zahraničí, současně ale platí, že vůči
identifikovaným rizikům je domácí finanční sektor poměrně odolný.
Na základě těchto makroekonomických údajů očekáváme v příštích měsících mírné oživení na trhu.
Opatření Volksbank CZ realizovaná v oblasti řízení rizik a rozvoje perspektivních obchodních aktivit
v první polovině roku vytvořila předpoklady pro další pozitivní vývoj hospodářského výsledku
Volksbank CZ i ve druhé polovině roku 2010.
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6. Finanční výsledky za I. pololetí 2010
ROZVAHA
- nekonsolidovaná rozvaha k 31. 12. 2009 a 30. 6. 2010 v tis. Kč. Údaje byly připraveny podle mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS). Údaje za období končící 31. 12. 2009 jsou auditované, údaje
k 30. 6. 2010 nejsou auditované.

Rozvaha banky

31.12.2009

30.6.2010

Aktiva celkem

47 598 435

48 249 933

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

3 115 590
145 018
75 890
0
69 128
0
250 534
0
250 534
0
2 283 204
33 136
2 250 068
0
40 957 714
0
40 957 714
401 018
401 018
0
0
0
228 603
228 603
0
119 801
0
119 801
0
20 514
7 732
12 782
76 439
0

2 151 591
109 015
34 940
0
74 075
0
247 505
0
247 505
0
2 436 311
32 320
2 403 991
0
42 429 168
0
42 429 168
383 986
383 986
0
0
0
205 537
205 537
0
124 739
0
124 739
0
45 544
29 851
15 693
116 537
0
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Pasiva - Závazky a vlastní kapitál celkem

47 598 435

48 249 933

Závazky celkem

42 120 131

43 045 259

0
45 389
45 389
0
0
0
487 707
487 707

0
50 781
50 781
0
0
0
482 719
482 719

0
0
41 201 230
36 681 003
11 251 552
25 429 451
0
4 252 929
267 298
0
0
0
42 667
0
0
0
343 138
0

0
0
41 695 578
36 761 423
7 891 179
28 869 668
576
4 674 688
259 467
0
0
0
35 811
0
0
0
780 370
0

5 478 304

5 204 674

2 005 380
2 694 628
0
25 466
69 803
498 122
0
184 905

2 005 380
2 694 628
0
13 055
79 049
308 188
0
104 374

Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centrálním bankám
Finanční deriváty k obchodování
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou
Závazky z krátkých prodejů
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování
Emitované dluhové cenné papíry určené k odkupu v krátkém období
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty
Vklady, úvěry a ost. fin. závazky v reálné hod. vykázané do zisku/ztráty
Emitované dluh. cenné papíry v reál. hod. vykázané do zisku nebo
ztráty
Podřízené závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
Finanční závazky v naběhlé hodnotě
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě
Vklady a ost. fin. závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr. institucím
Vklady a ost. fin. záv. v naběhlé hod. vůči jin. osobám než úvěr. inst.
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektorově nečleněné
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě
Podřízené závazky v naběhlé hodnotě
Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů
Rezervy
Daňové závazky
Závazky ze splatné daně
Závazky z odložené daně
Ostatní závazky
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji
Vlastní kapitál celkem
Základní kapitál
Emisní ážio
Další vlastní kapitál
Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly
Rezervní fondy
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období
Vlastní akcie
Zisk (ztráta) za běžné účetní období
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
- nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2009 a 30. 6. 2010 v tis. Kč. Údaje byly připraveny
podle mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS). Údaje za období končící 30. 6. 2009 a k 30. 6.
2010 nejsou auditované.

Výkaz zisku a ztráty

30.6.2009

30.6.2010

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

752 713
1 092 724
-522 773
0
195 159
-18 479
4 695
10 915
65
0
1 274
0
1 962
-12 829
-390 641
-222 905
-167 736
- 44 575
5 162
-194 226
-194 226
0
0
0
548
128 981
-44 371
84 610
84 610

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

0

0

Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění

VYSVĚTLUJÍCÍ POZNÁMKY
Bilanční suma je stabilní a v průběhu I. pololetí 2010 osciluje na úrovni ultima roku 2009, i když
v meziročním srovnání došlo k mírnému snížení bilanční sumy o 4,61 %.
Volksbank CZ generovala v pololetí čistý zisk v hodnotě 104 milionu korun, který v meziročním srovnání zaznamenal 23% nárůst. V meziročním porovnání jsou čisté úrokové výnosy a čisté výnosy
z poplatků a provizí na stejné úrovni jako v předchozím roce. V nárůstu tvorby zisku se pozitivně odrazila úsporná opatření v oblasti provozních nákladů a nižší náklady na daň z příjmů.
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7. Kontaktní informace
Kontaktní informace:
Volksbank CZ, a.s.
Statutární sídlo

Na Pankráci 1724/129
140 00 Praha 4

IČ:

250 833 25

Telefon

800 133 444

Kód banky

6800

SWIFT

VBOECZ2X

Reuters

VBCZ

E-mail

mail@volksbank.cz

Internet

http://www.volksbank.cz

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

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

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

V Praze dne 23. srpna 2010
Volksbank CZ, a.s.

…………………………………….
Andreas Vögerl
člen představenstva

…………………………………………
Frank Guthan
člen představenstva

Volksbank CZ, a.s., Na Pankráci 129, 140 00 Praha 4
Tel. +420 800 133 444, fax +420 221 969 951, IČ: 25 08 33 25, DIČ: CZ25083325
E-mail: mail@volksbank.cz, Internet: www.volksbank.cz
Zapsána od roku 1996 v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353.
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