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Praha, 12. května 2010 

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 ČISTÝ 
ZISK 3,880 MLD. KČ1

Hlavní informace: 

• Čistý zisk – vykázaný:  3,880 mld. Kč (+26 % meziročně) 

• Čistý zisk – udržitelný2

• Úvěry celkem:    400,9 mld. Kč (-3 % meziročně) 

:  3,615 mld. Kč (+9 % meziročně) 

• Kvalita úvěrového portfolia: podíl úvěrů po splatnosti 3,67 % 

ukazatel nákladů na úvěrové riziko 0,70 % 

• Vklady celkem:    752,3 mld. Kč (+3 % meziročně) 

• v tom klientské vklady:   453,5 mld. Kč (+2 % meziročně) 

• Prostředky v podílových fondech: 70,2 mld. Kč (+3 % meziročně) 

• Kapitál a likvidita:    potvrzena vysoká úroveň 

kapitálová přiměřenost skupiny 15,22 %  

poměr úvěrů ke vkladům 70,4 %. 

 
Pavel Kavánek, generální ředitel ČSOB, k výsledkům uvedl: 
 
„Čistý zisk skupiny za první čtvrtletí dosáhl téměř 3.9 miliardy korun, na srovnatelné bázi 
tak meziročně vzrostl o 9 %. Podařilo se nám zvýšit výnosy při téměř nezměněných 
nákladech. Náklady na úvěrové riziko měly jen omezený dopad, nezměněný proti stejnému 
období loňskému roku.“ 
 
„U depozit skupiny stejně jako u klientských aktiv v podílových fondech jsme zaznamenali 
meziroční nárůst o 3 %.“ 

 

 
                                       
1 Všechny údaje v této tiskové zprávě jsou konsolidované, neauditované a byly sestaveny podle EU IFRS. Tato 
tisková zpráva zobrazuje položky výkazu zisku a ztráty za předchozí kvartály reklasifikované podle aktuální 
účetní metodiky, aby byla zajištěna srovnatelnost finančních výkazů podle IFRS v čase. Seznam reklasifikací lze 
najít v příloze. 
2 Očištěný o mimořádné vlivy. 
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  1Q 2009 1Q 2010 
Ziskovost     
Čistá úroková marže 3,06% 3,47% 
Náklady/výnosy (udržitelné) 41,6% 39,9% 
Náklady/výnosy (vykázané) 41,9% 38,3% 
ROAA (udržitelné) 1,61% 1,73% 
ROAA (vykázané) 1,47% 1,86% 
ROAE (udržitelné) 24,1% 20,5% 
ROAE (vykázané) 21,9% 22,0% 
  31.3.2009 31.3.2010 
Kvalita úvěrového portfolia     

Podíl úvěrů po splatnosti (NPL) 2,57% 3,67% 
Ukazatel nákladů na kreditní riziko (CCR) 0,68% 0,70% 
Ukazatel krytí NPL 71,1% 77,7% 
    
Kapitálová přiměřenost (Basel II)     
Ukazatel kapitálu core tier 1  9,23% 12,05% 
CAD skupina 10,69% 15,22% 
Ukazatel solventnosti (ČSOB Pojišťovna) 183,0% 272,0% 
      

Likvidita 
  Poměr úvěry/vklady 74,1% 70,4% 

 
Podrobnosti k čistému zisku za rok 2009: 

Čistý zisk skupiny vykázaný dle IFRS meziročně vzrostl o 26 % na 3,380 mld. Kč.  

Udržitelný čistý zisk skupiny ČSOB se dosáhl na 3,615 mld. Kč, tj. o 9 % více než za 
stejné období roku 2009. Udržitelný podíl nákladů a výnosů se meziročně snížil o 1,7 
procentního bodu na 39,9 %. 

Rozdíl mezi udržitelným a vykázaným ziskem v roce 2009 tvoří zejména kladné 
přecenění portfolia CDO (dopad do čistého zisku +266 mil. Kč) v 1. čtvrtletí 2010 a 
negativní zaúčtování ALM hedgingu dle IFRS v 1. čtvrtletí 2009 (dopad do čistého zisku -399 
mil. Kč).  
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Pozitivní vývoj udržitelného zisku je především výsledkem růstu provozních výnosů, 
nezměněných provozních nákladů a omezených ztrát ze znehodnocení, které 
s sebou přineslo oživení české ekonomiky (podle očekávání ČNB dosáhne růst HDP za rok 
2010 hodnoty 1,4 %). 

Udržitelné provozní výnosy se meziročně zvýšily o 5%, což jde na vrub především 15% 
meziročnímu růstu čistého úrokového výnosu. Provozní náklady skupiny ČSOB zůstaly 
přibližně stejné (meziroční změna +0,2 %), oproti průměrné inflaci za první tři měsíce roku 
2010 ve výši 0,8%. 

 

Podrobnosti k obchodním výsledkům: 

Metodická poznámka – rekonciliace obchodních objemů na rozvahu: k 1.1.2010 ČSOB 
upravila metodiku pro externí vykazování obchodních objemů, tj. úvěrů a depozit a jejich 
kategorií, aby byly plně odvozeny od rozvahy podle IFRS. V této tiskové zprávě jsou úvěry a 
vklady za 1. čtvrtletí 2010 a za čtyři předchozí čtvrtletí vykázána podle nové metodiky. 
Dříve vykázané objemy byly založeny na manažerském systému výkaznictví. 

Aktiva: 

Hrubé objemy zůstatků, mld. Kč 31.3.2009 31.3.2010 Y/Y

Úvěry celkem 416,1 402,3 -3%

Segment Ret/SME
Hypotéky1 122,1 137,0 +12%

Úvěry ze stavebního spoření2 57,3 67,3 +17%

Spotřebitelské financování 16,4 17,5 +6%

Úvěry malým a středním podnikům 71,8 66,9 -7%

Leasing 35,1 26,6 -24%

Korporátní segment
Korporátní úvěry3 101,5 78,2 -23%

Faktoring 3,8 3,7 -3%

Head Office 0,7 0,6 -13%

Ostatní4 7,6 4,6 -39%

Poznámky:
1 Hypotéky skupiny ČSOB jsou v bilanci dceřinné spoležnosti ČSOB - Hypoteční banky.
2 Úvěry ze stavebního spoření skupiny ČSOB jsou v bilanci Českomoravské stavební spořitelny, která je z 55 %
vlastněna ČSOB. Objemy jsou vykazovány v 55% poměru, tedy tak jak vstupují do konsolidované bilance ČSOB.
3 Včetně dluhopisů nahrazujících úvěry.
4 Vklady na peněžním trhu u bank, loro/nostro účty a jiné vypořádací účty.  
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Velikost úvěrového portfolia skupiny ČSOB se snížila o 3 % meziročně a o 1 % 
mezikvartálně. Jelikož hypotéky a úvěry ze stavebného spoření meziročně rostly 
dvojciferným tempem, jejich společný podíl na celkovém úvěrovém portfoliu skupiny ČSOB 
vzrostl ze 43 % v 1. čtvrtletí 2009 na 51 % ve 2. čtvrtletí 2010. Segment retailových klientů 
a malých a středních firem jako celek pak představoval 79 % celkového úvěrového portfolia 
skupiny ČSOB. 

Pasiva: 

Hrubé objemy zůstatků, mld. Kč 31.3.2009 31.3.2010 Y/Y

Vklady celkem 555,4 572,3 +3%

Klientské vklady 445,9 453,5 +2%

Stavební spoření 77,7 82,2 +6%

Penzijní fondy* 23,4 25,5 +9%

Ostatní** 8,4 11,1 +32%

Podílové fondy 68,0 70,2 +3%

Ostatní správa aktiv 56,2 54,1 -4%

AUM a depozita 679,6 696,7 +3%

Poznámky:

* Závazky vůči klientům penzijních fondů.

** Repo operace s nebankovními finančními institucemi a ostatní.  
Celkové vklady se meziročně mírně zvýšily o 3 % a zůstaly na stejné úrovni jako ve 4. 
čtvrtletí 2009. Růst zaznamenaly všechny kategorie vkladů, a proto v 1. čtvrtletí nedošlo 
k meziroční změně struktury vkladů. Největší podíl na růstu měla klientská depozita (+ 7,6 
mld. Kč).  

Objemy prostředků v podílových fondech zůstali mezikvartálně na stejné úrovni. ČSOB 
potvrdila svou první pozici na českém trhu. V polovině roku došlo k zvratu vývoje a začaly 
růst nové prodeje, které se meziročně více než zdvojnásobily. Významný podíl na tomto 
úspěchu mají zajištěné fondy a ČSOB 1-2-3 Invest, což je nový produkt zavedený v 1. 
čtvrtletí roku 2010. U tohoto smíšeného fondu kombinovaného s ochranou investice dosáhly 
úpisy za 1. čtvrtletí 850 mil. Kč z celkového objemu nových prodejů ve výši 5,1 mld. Kč. 
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Řízení rizik: 

Podíl úvěrů po splatnosti (tj. více než 90 dnů po splatnosti) k 31. březnu 2010 činí 3,67 % 
hrubého objemu úvěrů. Anualizovaný podíl nákladů na úvěrové riziko (credit cost ratio) za 
1. čtvrtletí roku 2010 činí 0,70 %. 

Konsolidovaná kapitálová přiměřenost skupiny ČSOB dosáhla k 31.3.2010 hodnoty 15,22 % 
oproti 10,69 % k 31.3.2009. Ukazatel kapitálu core tier 1 činil 12,05 %, oproti 9,23 % 
k 31.3.2009.  

Likvidita skupiny ČSOB se dále zvýšila, když poměr úvěrů ke vkladům meziročně snížil 
ze 74,1 % k 31.3.2009 na 70,4 % k 31.3.2010. 

ČSOB zveřejňuje svou expozici vůči dluhopisům emitentů z vybraných jihoevropských zemí 
a Irska (účetní hodnota v mld. Kč k 11.5.2010, tj. poslední známá hodnota): 
 

Státy Banky Podniky Celkem

Portugalsko - - - -

Irsko - - - -

Itálie 5,17 0,77 - 5,94

Řecko 7,91 - - 7,91

Španělsko 0,60 - - 0,60

Celkem 13,68 0,77 0,00 14,45

Všechny státní dluhopisy lze uplatnit jako zástavu u ECB.  
 
 
Další podrobnosti k finančním výsledkům skupiny ČSOB naleznete v prezentaci výsledků za 
první čtvrtletí 2010: 
http://www.csob.cz/cz/Csob/Vztahy-k-investorum/Stranky/Financni-a-obchodni-vysledky.aspx 
 
 
 
Kontakt pro analytiky: Kontakt pro média: 
Ondřej Vychodil, ředitel, Vztahy k investorům Ivo Měšťánek, ředitel, Externí komunikace 
onvychodil@csob.cz; 224 114 106 ivmestanek@csob.cz; 224 114 107 
 

http://www.csob.cz/cz/Csob/Vztahy-k-investorum/Stranky/Financni-a-obchodni-vysledky.aspx�
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ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování 
malých a středních firem nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv 
produkty, ale nejvhodnější řešení. 
Zde uvedené informace nejsou určeny ke zveřejňování ani šíření, a to přímo ani nepřímo, ve Spojených státech amerických ani do nich. 
Tyto materiály nepředstavují žádnou nabídku cenných papírů k prodeji ve Spojených státech a cenné papíry nesmí být ve Spojených 
státech nabízeny ani prodávány bez registrace nebo výjimky z registrace podle zákona U.S. Securities Act z r. 1933 v platném znění a 
podle souvisejících pravidel, vyhlášek, pokynů a směrnic. 
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Příloha 

 

Změny metodiky ve finanční části: 

Od 1.1.2010 ČSOB reklasifikovala výkaz zisku a ztráty podle aktuální účetní metodiky, aby 
byla zajištěna srovnatelnost finančních výkazů podle IFRS v čase.  

• Poplatky třetím stranám 
• reklasifikovány z provozních nákladů (všeobecné správní náklady) do 

provozních výnosů (čistý výnos z poplatků a provizí).  
• Rezerva na ztráty ze soudních sporů a ostatní ztráty, rezerva na restrukturalizace a 

rezerva na závazky z nevýhodných smluv  
• převedeny ze samostatné položky „ztráty ze znehodnocení“ do tří položek – 

náklady na zaměstnance, všeobecné správní náklady a další čistý výnos.  
• Naběhlý úrok z úvěrů po splatnosti  

• úrokové výnosy a znehodnocení úvěrů sníženy o naběhlé úroky z úvěrů po 
splatnosti. 

• Úroky z hedgingových derivátů  
• nově vykazovány zvlášť v úrokových výnosech a úrokových nákladech. 

• Úrokový výnos z hedgingových derivátů  
• převeden z položky čistý zisk z finančních nástrojů vykazovaných v reálné 

hodnotě do zisku nebo ztráty do položky čistý úrokový výnos. 
 
 
Změny metodiky v obchodní části: 
 

K1.1.2010 ČSOB upravila metodiku pro externí vykazování obchodních objemů, tj. úvěrů a 
vkladů a jejich kategorií, aby byly plně odvozeny od rozvahy podle IFRS. V této tiskové 
zprávě jsou úvěry a vklady za 1. čtvrtletí 2010 a za čtyři předchozí čtvrtletí vykázána podle 
nové metodiky. Dříve vykázané objemy byly založeny na manažerském systému 
výkaznictví.
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(pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční 
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produkty, ale nejvhodnější řešení. 
Zde uvedené informace nejsou určeny ke zveřejňování ani šíření, a to přímo ani nepřímo, ve Spojených státech amerických ani do nich. 
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státech nabízeny ani prodávány bez registrace nebo výjimky z registrace podle zákona U.S. Securities Act z r. 1933 v platném znění a 
podle souvisejících pravidel, vyhlášek, pokynů a směrnic. 
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Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty – vykázaný 

Úrokové výnosy 8 754 8 356 -4%
Úrokové náklady -3 414 -2 215 -24%
Čistý úrokový výnos 5 340 6 141 +15%
Čistý výnos z poplatků a provizí 1 356 1 421 +5%
Čistý zisk z finančních nástrojů vykazovaný FVPL* 644 742 +15%
Ostatní provozní zisk* 502 316 -37%
Provozní výnosy 7 842 8 621 +10%
Náklady na zaměstnance -1 666 -1 545 -7%
Všeobecné správní náklady -1 263 -1 492 +18%
Odpisy a amortizace -369 -268 -28%
Provozní náklady -3 298 -3 304 +0%
Ztráty ze znehodnocení* -1 039 -818 -21%
     ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek -822 -811 -1%
     znehodnocení realizovatelných finančních aktiv* -199 -7 -96%
     znehodnocení ostatních aktiv -18 0 +/-
Podíl na zisku přidružených společností* 121 71 -42%
Zisk před zdaněním 3 627 4 570 +26%
Daň z příjmu* -544 -672 +23%
Zisk za účetní období 3 083 3 898 +26%
Náležící:
   Akcionářům banky 3 073 3 880 +26%
   Menšinovým podílníkům společností ve skupině 10 19 +89%

(mil. Kč) 1Q 2009
reklas.

1Q 2010 Y/Y

Pozn.: FVPL = At fair value through profit and loss (v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty)
Ostatní provozní zisk = čistý zisk z realizovatelných fin. aktiv, výnosy z dividend, čisté ostatní výnosy
* V řádcích označených hvězdičkou se výkaz dle IFRS liší od udržitelného výkazu.  

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty – udržitelný 

Úrokové výnosy 8 754 8 356 -5%
Úrokové náklady -3 414 -2 215 -35%
Čistý úrokový výnos 5 340 6 141 +15%
Čistý výnos z poplatků a provizí 1 356 1 421 +5%
Čistý zisk z finančních nástrojů vykazovaný FVPL* 689 408 -41%
Ostatní provozní zisk* 502 316 -37%
Provozní výnosy 7 887 8 287 +5%
Náklady na zaměstnance -1 666 -1 545 -7%
Všeobecné správní náklady -1 263 -1 492 +18%
Odpisy a amortizace -369 -268 -28%
Provozní náklady -3 298 -3 304 +0%
Ztráty ze znehodnocení* -840 -811 -3%
     ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek -822 -811 -1%
     znehodnocení realizovatelných finančních aktiv* 0 0 0%
     znehodnocení ostatních aktiv -18 0 +/-
Podíl na zisku přidružených společností* 121 71 -42%
Zisk před zdaněním 3 870 4 243 +10%
Daň z příjmu* -557 -609 +/-
Zisk za účetní období 3 314 3 633 +10%
Náležící:
   Akcionářům banky 3 304 3 615 +9%
   Menšinovým podílníkům společností ve skupině 10 19 +89%
Pozn.: FVPL = At fair value through profit and loss (v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty)
Ostatní provozní zisk = čistý zisk z realizovatelných fin. aktiv, výnosy z dividend, čisté ostatní výnosy
* V řádcích označených hvězdičkou se výkaz dle IFRS liší od udržitelného výkazu.

(mil. Kč) 1Q 2009
reklas.

1Q 2010 Y/Y
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Konsolidovaná rozvaha – aktiva 

Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 23 050 24 264 +5%
Finanční aktiva k obchodování 160 117 119 211 -26%
Fiananční aktiva vykazovaná v reálné hodnotě do Z/Z 16 987 18 252 +7%
Realizovatelná finanční aktiva 101 567 102 566 +1%
Úvěry a pohledávky - netto 395 773 389 591 -2%
   Úvěry a pohledávky - brutto 406 494 400 924 -1%
   Úvěry a pohledávky (opravné položky) -10 720 -11 333 +6%
Finanční investice držené do splatnosti 132 761 145 703 +10%
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou 8 040 9 396 +17%
Pohledávky ze splatné daně 27 33 +22%
Pohledávky z odložené daně 271 303 +12%
Investice v přidružených společnostech 1 196 1 273 +7%
Investice do nemovitostí 791 777 -2%
Pozemky, budovy a zařízení 8 468 8 354 -1%
Goodwill a jiná nehmotná aktiva 3 922 3 840 -2%
Aktiva určená k prodeji 919 216 -76%
Ostatní aktiva 5 082 7 566 +49%
Aktiva celkem 858 972 831 345 -3%

(mil. Kč)
31/03
2010

Změna od 
zač. roku

31/12
2009

 

Konsolidovaná rozvaha – pasiva 

Finanční závazky k obchodování 23 036 23 511 +2%
Finanční závazky vykazované v reálné hodnotě do Z/Z 105 057 75 329 -28%
Finanční závazky v zůstatkové hodnotě 644 982 639 347 -1%
   Závazky k úvěrovým institucím 26 027 23 232 -11%
   Závazky k ostatním klientům 573 148 572 319 +0%
   Vydané dluhové cenné papíry 32 572 30 236 -7%
   Podřízené závazky 11 970 11 971 +0%
   Časové rozlišení úrokových nákladů 1 266 1 588 +25%
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou 5 158 6 424 +25%
Závazky ze splatné daně 883 1 465 +66%
Závazky z odložené daně 603 617 +2%
Rezervy 757 675 -11%
Ostatní závazky 8 644 10 187 +18%
Závazky celkem 789 121 757 554 -4%
Základní kapitál 5 855 5 855 0%
Emisní ážio 7 509 7 509 0%
Zákonný rezervní fond 18 687 18 687 0%
Nerozdělený zisk 34 476 38 357 +11%
Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv 2 815 3 156 +12%
Oceňovací rozdíly ze zajištění peněžních toků -392 -520 +33%
Oceňovací rozdíly z přepočtu zahraničních měn 1 0 +/-
Vlastní kapitál náležící akcionářům Banky 68 951 73 043 +6%
Menšinové podíly 900 748 -17%
Vlastní kapitál celkem 69 851 73 791 +6%
Závazky a vlastní kapitál celkem 858 972 831 345 -3%

31/12
2009

31/03
2010

Změna od 
zač. roku(mil. Kč)
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