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Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní 
bankopojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Kombinujíc sílu svých značek ČSOB 
(pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční 
banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení), zaujímá skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. 
Skupina 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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Praha, 12. květen 2011 

Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 20111

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ 
: 

NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC  
V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý zisk mírně překonal výsledek ze stejného období 
minulého roku. Meziroční pokles nákladů na riziko byl částečně kompenzován plánovanými 
investicemi v oblasti ICT. Úvěrové portfolio se meziročně zvýšilo o 2 % na 404,3 mld. Kč a 
depozita celkem meziročně rostla 3% tempem na 590,2 mld. Kč.  

 

 

 

 

Pavel Kavánek, generální ředitel a předseda představenstva ČSOB, k výsledkům uvedl:  

„Z výsledků 1. čtvrtletí mám radost. Dosáhli jsme nejvyššího udržitelného zisku na jedno čtvrtletí 
v historii. Meziročně nám rostou objemy úvěrů i vkladů. Zároveň se nám daří  snižovat rizikovost 
našich aktiv.“  
  
                                       
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 rok 2010 reklasifikované podle aktuální účetní metodiky, aby byla zajištěna 
srovnatelnost finančních výkazů podle EU IFRS v čase. 

Klíčové ukazatele 2008 2009 2010 1Q 2010 1Q 2011

Profitabilita
Udržitelný čistý zisk (mld. Kč)

Udržitelný ukazatel RoE

12,6

21,6%

10,5

17,1%

13,0

19,6%

3,6

20,5%

3,7

21,9%

Likvidita Ukazatel úvěry/vklady 75,2% 71,1% 68,5% 70,4% 69,8%

Kapitál Kapitálová přiměřenost 10,3% 15,0% 18,0% 15,2% 18,1%

Náklady na 
riziko

Ukazatel nákladů na úvěrové 
riziko 0,59% 1,12% 0,75% 0,70% 0,38%

Nákladová 
efektivita

Udržitelný ukazatel náklady / 
výnosy 46,9% 43,4% 44,7% 39,8% 43,5%
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Analýza výkazu zisku a ztráty 

V 1. čtvrtletí 2011 dosáhl udržitelný čistý zisk rekordní úrovně 3,660 mld. Kč, a tím o 1 % 
překonal zisk z 1. čtvrtletí loňského roku. Udržitelný provozní zisk byl 8,324 mld. Kč, což je mírný 
nárůst oproti 1. čtvrtletí 2010. Meziroční posun je výsledkem silného růstu čistého výnosu z úroků 
u úvěrů a depozit (dohromady +11 %), který byl ale z části kompenzován poklesem spojeným se 
snižováním rizika v investičním portfoliu. Meziroční pokles nákladů na riziko (-0,4 mld. Kč) byl 
vyvážen růstem celkových provozních nákladů o 0,3 mld. Kč.  

Vykázaný čistý zisk byl 3,781 mld. Kč, tj. o 3 % nižší než v 1. čtvrtletí 2010 vlivem toho, že loňský 
výsledek zahrnoval vyšší pozitivní přecenění.  

 

 

Udržitelné provozní výnosy se meziročně mírně zvýšily oproti 1. čtvrtletí 2010 s tím, jak růst 
čistého úrokového výnosu byl téměř úplně kompenzován poklesem čistého výnosu z poplatků a 
provizí. Čistý úrokový výnos z úvěrů a vkladů meziročně vzrostl o 11 %, k růstu přispěly zejména 
vyšší objemy hypoték a retailových vkladů. Opačným směrem byl pak čistý úrokový výnos negativně 
ovlivněn zplošťující se výnosovou křivkou a klesajícím výnosem z dluhopisů pramenícím ze snižování 
rizika v investičním portfoliu. Čistý úrokový výnos tak meziročně vzrostl o 2 % a čistá úroková marže 
o 2 bazické body na 3,40 %. 

Čistý výnos z poplatků a provizí se meziročně snížil o 7 %, zejména z důvodu navýšení roční 
platby do fondu pojištění vkladů o 74 mil. Kč kvůli zvýšení sazby pojištění vkladů z 10 na 16 
bazických bodů (platnému od začátku 3. čtvrtletí 2010). Bez tohoto vlivu by byl tento výnos 
meziročně nižší o 1 %, zvláště kvůli mírnému snížení výnosu z poplatků u úvěrů.  

Celkové provozní náklady vzrostly meziročně o 10 %. Všeobecné správní náklady vzrostly 
meziročně o 16 % (na srovnatelné bázi pak o 7 %). Meziroční růst lze přičíst zejména plánovaným 

-3%

1Q 2011

3,781

1Q 2010

3,879

+1%

1Q 2011

3,660

1Q 2010

3,614

Vykázaný čistý zisk

Udržitelný čistý zisk

Jednorázové položky

mld. Kč

mld. Kč

mld. Kč

1Q 2011

0,121

1Q 2010

0,265

Kladné přecenění v 
1. čtvrtletí 2010 a 
1. čtvrtletí 2011.
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investicím spojených s ICT, které začaly ve 2. čtvrtletí 2010. Od té doby, co skupina ČSOB využívá 
outsourcované služby ICT poskytované KBC Global Services Czech Branch, jsou tyto investice přímo 
promítány do výkazů zisku a ztráty. K růstu nákladů přispěly také vyšší výdaje na marketing. 
Zbývající růst je způsobem nižší srovnávací základnou z minulého roku.  

Šestiprocentní (a na srovnatelné bázi 4%) meziroční růst personálních nákladů je výsledkem 
pravidelného ročního zvyšování mezd a růstu celkového počtu zaměstnanců. Za zbylým nárůstem do 
celkových 6 % pak stojí úpravy v dohadných položkách.  
 
Náklady na riziko meziročně klesly téměř o polovinu s tím, jak se ztráty ze znehodnocení úvěrů 
snížily na 437 mil. Kč a ukazatel nákladů na úvěrové riziko se snížil na 38 bazických bodů. Pokles byl 
částečně způsoben tím, že dříve oprávkovaní klienti si vedli lépe, než se čekalo, což se projevilo 
v rozpouštění opravných položek. Nejsilnější pokles nákladů na riziko zaznamenaly segmenty 
korporátních klientů a malých a středních podniků a leasing. Rizikové náklady klesaly také u hypoték.  
 
 
Analýza rozvahy 

První čtvrtletí roku 2011 bylo třetí v řadě, kdy úvěrové portfolio rostlo. Nárůst byl tažen zejména 
retailovými úvěry. Meziroční růst tak u úvěrového portfolia činí 2 % na 404,3 mld. Kč. Podíl hypoték 
a stavebního spoření (dohromady označované jako úvěry na bydlení) vzrostl z 51 % k 31. březnu 
2010 na 54 % k 31. březnu 2011.  

Hypotéky vzrostly o 8 % na 147,6 mld. Kč. Vyšší prodeje ve druhém, třetím a čtvrtém čtvrtletí 
podle ČSOB odrážejí obnovující se poptávku na trhu s bydlením, přičemž část nové poptávky může 
být vysvětlena odloženými nákupy v předcházejících čtvrtletích. Úvěry ze stavebního spoření 
rostly meziročně, mezikvartálně ale poklesly na 71,6 mld. Kč kvůli vyšším objemům splacených 
úvěrů a nižším novým prodejům. Pokles nových prodejů jde ruku v ruce s vývojem na celém trhu. 
Spotřebitelské úvěry vzrostly meziročně o 4 % na 18,2 mld. Kč, přičemž hlavním tahounem 
meziročního růstu byly kreditní karty a povolená přečerpání. 

Úvěry malým a středním podnikům meziročně klesly o 5 % na 63,3 mld. Kč s tím, jak růst 
krátkodobých úvěrů byl překonán poklesem investičních úvěrů. Leasing meziročně klesl o 16 % na 
22,3 mld. Kč.  

Během 1. čtvrtletí 2011 korporátní úvěry vzrostly mezikvartálně o 1 % na 77,2 mld. Kč a 
meziročně o 1 % klesly. Čtvrtletní vývoj objemu poskytnutých úvěrů v korporátním segmentu se ve 
čtvrtém čtvrtletí vrátil k růstu poté, co dosáhl dna ve třetím čtvrtletí roku 2010. Korporátní úvěry se 
vzpamatovávají spolu se zotavováním se českých firem. Rostlo jak provozní, tak investiční 
financování; nové prodeje se výrazně zvýšily (meziročně o 48 %, včetně záruk).  

Vklady celkem se meziročně zvýšily o 4 % na 590,2 mld. Kč. Nárůst byl tažen všemi hlavními 
kategoriemi produktů – klientské vklady, stavební spoření i penzijní fondy. Mezikvartální pokles 
o 1 % je dán sezónními vlivy a odchodem jednoho velkého institucionálního klienta s nízkou marží na 
vkladu.  
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ČSOB zvolena bankou roku pro akviziční 
financování ve východní Evropě za rok 2011

Cena magazínu EMEA Finance: Nejlepší banka v ČR za rok 2010

Nejvíce k růstu přispěly klientské vklady (+16,9 mld. Kč na 470,4 mld. Kč, tj. +4 % meziročně). 
V rámci klientských vkladů meziročně rostly 20% tempem spořicí účty. Polovina nárůstu může být 
přičtena přesunu z termínovaných vkladů, které poklesly o 31 %. Běžné účty vzrostly o 1 %. Aktiva 
pod správou u obou penzijních fondů ČSOB od začátku loňského roku rostla ve všech sledovaných 
čtvrtletích a dosáhla 27,5 mld. Kč.  

Objem aktiv pod správou v podílových fondech se mezikvartálně snížil o 4 % a meziročně 
o 15 % na 60,0 mld. Kč. Za meziročním poklesem aktiv pod správou stojí hlavně odliv prostředků 
z fondů peněžního trhu. V 1. čtvrtletí 2011 se aktiva v zajištěných fondech po čtyřech čtvrtletích 
poklesu stabilizovala, což je výsledkem toho, že klienti reinvestovali prostředky ze splatných fondů.  

 

Řízení rizik 

Konsolidovaná kapitálová přiměřenost ČSOB dosáhla k 31. březnu 2011 hodnoty 18,11 % oproti 
15,22 % k 31. březnu 2010. Likvidita skupiny ČSOB se dále zvýšila, když se poměr úvěrů ke 
vkladům meziročně snížil ze 70,4 % k 31. březnu 2010 na 69,8 % k 31. březnu 2011. 

Podíl úvěrů po splatnosti (tj. více než 90 dnů po splatnosti podle metodologie ČSOB, v souladu 
s metodologií skupiny KBC) k 31. březnu 2011 činil 4,06 % hrubého objemu úvěrů. Podíl nákladů 
na úvěrové riziko (credit cost ratio, CCR) za 1. čtvrtletí roku 2011 dosáhl 0,38 % oproti 0,70 % za 
stejné období loňského roku. 
 
 

Ocenění pro skupinu ČSOB v roce 2011  

 

 
 
 
Další podrobnosti k finančním výsledkům skupiny ČSOB naleznete v aktuální prezentaci výsledků, 
kterou lze stáhnout na adrese: 
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�
mailto:onvychodil@csob.cz�
mailto:ivmestanek@csob.cz�
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1Q 2010 1Q 2011 Y/Y

Úrokové výnosy 8 213 8 077 -2%
Úrokové náklady -2 239 -1 958 -13%
Čistý úrokový výnos 5 974 6 119 +2%
Čistý výnos z poplatků a provizí 1 421 1 327 -7%
Čistý zisk z finančních nástrojů vykazovaný FVPL* 910 799 -12%
Ostatní provozní zisk* 307 226 -26%
Provozní výnosy 8 612 8 471 -2%
Náklady na zaměstnance -1 545 -1 645 +6%
Všeobecné správní náklady -1 492 -1 736 +16%
Odpisy a amortizace -258 -237 -8%
Provozní náklady -3 295 -3 618 +10%
Ztráty ze znehodnocení* -818 -437 -47%
     ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek -811 -437 -46%
     znehodnocení realizovatelných finančních aktiv* -7 -3 -57%
     znehodnocení ostatních aktiv* 0 3 N/A
Podíl na zisku přidružených společností 71 52 -27%
Zisk před zdaněním 4 570 4 468 -2%
Daň z příjmu* -672 -665 -1%
Zisk za účetní období 3 898 3 803 -2%
Náležící:
   Akcionářům banky 3 879 3 781 -3%
   Menšinovým podílníkům společností ve skupině 19 22 +16%
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)

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty – vykázaný (EU IFRS) 

 

 

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty – udržitelný
 

 
 

 

 

 

 

Úrokové výnosy 8 213 8 077 -2%
Úrokové náklady -2 239 -1 958 -13%
Čistý úrokový výnos 5 974 6 119 +2%
Čistý výnos z poplatků a provizí 1 421 1 327 -7%
Čistý zisk z finančních nástrojů vykazovaný FVPL* 576 652 +13%
Ostatní provozní zisk* 307 226 -26%
Provozní výnosy 8 278 8 324 +1%
Náklady na zaměstnance -1 545 -1 645 +6%
Všeobecné správní náklady -1 492 -1 736 +16%
Odpisy a amortizace -258 -237 -8%
Provozní náklady -3 295 -3 618 +10%
Ztráty ze znehodnocení* -811 -437 -46%
     ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek -811 -437 -46%
     znehodnocení realizovatelných finančních aktiv* 0 -3 N/A
     znehodnocení ostatních aktiv* 0 3 N/A
Podíl na zisku přidružených společností 71 50 -29%
Zisk před zdaněním 4 243 4 319 +2%
Daň z příjmu* -610 -637 +4%
Zisk za účetní období 3 633 3 682 +1%
Náležící:
   Akcionářům banky 3 614 3 660 +1%
   Menšinovým podílníkům společností ve skupině 19 22 +16%

1Q 2010 1Q 2011

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) Y/Y
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Konsolidovaná rozvaha – aktiva (EU IFRS) 

 

 

Konsolidovaná rozvaha – pasiva (EU IFRS) 

Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 21 164 37 472 +77%
Finanční aktiva k obchodování 173 810 181 530 +4%
Fiananční aktiva vykazovaná v reálné hodnotě do Z/Z 11 132 10 989 -1%
Realizovatelná finanční aktiva 102 521 100 001 -2%
Úvěry a pohledávky - netto 399 741 404 438 +1%
     Úvěry a pohledávky (úvěrové instituce - brutto) 14 137 13 181 -7%
     Úvěry a pohledávky (bez úvěrových institucí - brutto) 397 445 403 011 +1%
     Opravné položky na ztráty z úvěrů -12 466 -12 569 +1%
     Časové rozlišení úrokových výnosů 625 815 +30%
Finanční investice držené do splatnosti 150 240 148 413 -1%
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou 9 437 9 455 0%
Pohledávky ze splatné daně 39 47 +21%
Pohledávky z odložené daně 488 484 -1%
Investice v přidružených společnostech 1 163 1 190 +2%
Investice do nemovitostí 713 699 -2%
Pozemky, budovy a zařízení 8 057 8 025 0%
Goodwill a jiná nehmotná aktiva 3 625 3 570 -2%
Aktiva určená k prodeji 140 147 +5%
Ostatní aktiva 2 785 3 560 +28%
Aktiva celkem 885 055 910 020 +3%
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Finanční závazky k obchodování 21 096 19 142 -9%
Finanční závazky vykazované v reálné hodnotě do Z/Z 117 774 145 703 +24%
Finanční závazky v zůstatkové hodnotě 663 418 656 377 -1%
   Závazky k úvěrovým institucím 30 442 27 186 -11%
   Závazky k ostatním klientům 596 078 590 203 -1%
   Vydané dluhové cenné papíry 24 105 25 709 +7%
   Podřízené závazky 11 974 11 975 +0%
   Časové rozlišení úrokových nákladů 819 1 304 +59%
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou 5 567 4 767 -14%
Závazky ze splatné daně 1 203 1 528 +27%
Závazky z odložené daně 830 890 +7%
Rezervy 651 638 -2%
Ostatní závazky 8 676 11 484 +32%
Závazky celkem 819 215 840 529 +3%
Základní kapitál 5 855 5 855 0%
Emisní ážio 7 509 7 509 0%
Zákonný rezervní fond 18 687 18 687 0%
Nerozdělený zisk 30 560 34 342 +12%
Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv 2 422 1 958 -19%
Oceňovací rozdíly ze zajištění peněžních toků -2 307 +/-
Oceňovací rozdíly z přepočtu zahraničních měn 0 0 N/A
Vlastní kapitál náležící akcionářům Banky 65 031 68 658 +6%
Menšinové podíly 809 833 +3%
Vlastní kapitál celkem 65 840 69 491 +6%
Závazky a vlastní kapitál celkem 885 055 910 020 +3%
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