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Praha, 5. srpna 2010 
 

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. POLOLETÍ 2010 ČISTÝ 
ZISK 7,139 MLD. KČ1

Hlavní informace: 

• Čistý zisk – vykázaný:  7,139 mld. Kč (+21 % meziročně) 

• Čistý zisk – udržitelný2

• Úvěry celkem:    402,2 mld. Kč (-3 % meziročně) 

:  6,976 mld. Kč (+24 % meziročně) 

• Kvalita úvěrového portfolia: podíl úvěrů po splatnosti 3,98 % 

ukazatel nákladů na úvěrové riziko 0,75 % 

• Vklady celkem:    582,2 mld. Kč (+2 % meziročně) 

• v tom klientské vklady:   465,2 mld. Kč (+5 % meziročně) 

• Prostředky v podílových fondech: 67,5 mld. Kč (+0 % meziročně) 

• Kapitál a likvidita:    potvrzena vysoká úroveň 

kapitálová přiměřenost skupiny 16,45 %  

poměr úvěrů ke vkladům 69,0 %. 

 
Petr Hutla, člen představenstva ČSOB a vrchní ředitel, distribuce, k výsledkům uvedl: 

 
„Skupina ČSOB zvýšila svůj udržitelný zisk o 24 % na téměř 7 miliard Kč. Za tímto 
úspěchem vidím tři hlavní faktory: růst úrokových výnosů, důkladná kontrola nákladů 
a klesající náklady na znehodnocení úvěrů.“ 
 
„ČSOB dostála své reputaci stabilní a důvěryhodné banky: kapitálová přiměřenost 
vzrostla z již solidních hodnot na více než 16 % a dále se zlepšila naše likvidita, když 
poměr úvěrů ke vkladům klesl pod 70 %.“ 

 
 
 

                                       
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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Klíčové ukazatele 

 
        

1H 2009 

 

1H 2010  meziročně 

Ziskovost (hodnoty za 1. pololetí 2010)    
 
   

  Čistá úroková marže 
Náklady/výnosy (udržitelné) 
Náklady/výnosy (vykázané) 
ROAA (udržitelné) 
ROAA (vykázané) 
ROAE (udržitelné) 
ROAE (vykázané) 

3,26% 
42,7% 
41,1% 
1,31% 
1,38% 
19,7% 
20,7%  

 

3,45% 
41,6% 
41,1% 
1,66% 
1,70% 
20,8% 
21,3%  

 

+19 bb 
-1,1 pb 
0,0 pb 

+0,35 pb 
+0,32 pb 
+1,1 pb 
+0,6 pb  

         30.6.2009 

 

30.6.2010 

 

meziročně 

Kvalita úvěrového portfolia    
 
   

  Ukazatel nákladů na kreditní riziko (CCR) 
Podíl úvěrů po splatnosti (NPL) 
Ukazatel krytí NPL  

1,06% 
2,88% 
76,2%     

0,75% 
3,98% 
75,4%     

-31 bb 
+1,1 pb 
-0,8 pb  

Kapitálová přiměřenost (Basel II)    
 

   
  Ukazatel kapitálu core tier 1 

CAD skupina  
Ukazatel solventnosti (ČSOB Pojišťovna) 

10,13% 
11,71% 
183,0%     

13,10% 
16,45% 
219,2%  

 

+2,97 pb 
+4,74 pb 

+36,20 pb  

Likvidita 
     Poměr úvěry/vklady 72,0%  
 

69,0%  
 

-3,0 pb  
 
 
 
 
 
Vysvětlivky: 
bb = bazické body 
pb = procentní body
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Podrobnosti k čistému zisku: 

Čistý zisk skupiny vykázaný dle IFRS meziročně vzrostl o 21 % na 7,139 mld. Kč. 
Udržitelný čistý zisk skupiny ČSOB dosáhl 6,976 mld. Kč, tj. o 24 % více než za stejné 
období roku 2009. 

Rozdíl mezi udržitelným a vykázaným ziskem tvoří zejména: pozitivní vliv ocenění 
instrumentů ALM v 1. pololetí 2009 a platba od KBC Global Services Czech Branch za převod 
ICT služeb v 1. pololetí 2010. 

Pozitivní vývoj udržitelného zisku je především výsledkem růstu provozního zisku (+7 % 
meziročně) a výrazně nižších ztrát ze znehodnocení v 1. pololetí 2010 oproti stejnému 
období loňského roku. Provozní náklady se zvýšily méně než provozní výnosy. 

V červnu 2009 byly ICT služby banky a pojišťovny přesunuty do KBC Global Services NV 
Czech branch. Proto část dříve účtovaných nákladů na zaměstnance a odpisů nově spadá do 
kategorie všeobecné správní náklady. Pro srovnání vývoje jednotlivých kategorií nákladů 
uvádíme pro forma hodnoty, které eliminují vliv tohoto přesunu. 

 

1H 2010

16,439

1H 2009

15,631

1H 2010

6,845

1H 2009

6,680

Provozní výnosy

Provozní náklady

+2%

+5%
mld. Kč

mld. Kč

1H 2010

12,285

1H 2009

11,454

1H 2010

3,014

1H 2009

3,057

-1%

+7%

1H 2010

2,814

1H 2009

2,767

1H 2010

3,288

1H 2009

3,026

+9%

+2%

1H 2010

1,341

1H 2009

1,411

1H 2010

0,543

1H 2009

0,597

-9%

-5%

Čistý úrokový výnos Čistý výnos 
z poplatků a provizí

Ostatní*

Personální náklady
(pro forma**)

Všeobecné správní 
náklady (pro forma**)

Ostatní
(pro forma**)

Poznámka: * Čistý zisk z finančních nástrojů vykazovaný FVPL, čistý zisk z 
realizovatelných finančních aktiv, výnosy z dividend, čisté ostatní výnosy. 
**Očištěno o přesun ICT služeb z června 2009.
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Podrobnosti k obchodním výsledkům – aktiva: 

 
 

Velikost úvěrového portfolia skupiny ČSOB se snížila o 3 % meziročně a byla na stejné 
úrovni jako v 1. čtvrtletí 2010.  Jelikož hypotéky a úvěry ze stavebného spoření meziročně 
rostly dvojciferným tempem, jejich společný podíl na celkovém úvěrovém portfoliu skupiny 
ČSOB vzrostl ze 45 % v polovině roku 2009 na 52 % na konci 2. čtvrtletí 2010.  

 
Petr Hutla k vývoji úvěrů uvedl: 
 
„U portfolia úvěrů fyzickým osobám stále vidíme růst, což platí především o úvěrech na 
bydlení. ČSOB byla oceněna jako firemní banka roku a nejlepší bankou pro akviziční 
financování ve východní Evropě, což jsou jasné doklady našeho pevného závazku vůči 
klientům z řad malých a středních podniků i velkých společností. Naše aktivity v těchto 
segmentech pokračují, i když došlo k poklesu tohoto úvěrového portfolia oproti 
stejnému období loňského roku.“ 

 

Hrubé objemy zůstatků, mld. Kč 30.6.2009 30.6.2010 Y/Y

Úvěry celkem 413,5 402,2 -3%

Segment Ret/SME
Hypotéky 126,6 139,0 +10%

Úvěry ze stavebního spoření 60,3 69,2 +15%

Spotřebitelské financování 17,1 17,6 +3%

Úvěry malým a středním podnikům 70,5 65,8 -7%

Leasing 32,8 25,5 -22%

Korporátní segment
Korporátní úvěry 96,2 74,1 -23%

factoring 3,6 3,8 +4%

Head Office 0,5 0,6 +28%

Ostatní 5,9 6,6 +12%
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Podrobnosti k obchodním výsledkům – pasiva a aktiva pod správou: 

 
Celkové vklady se meziročně i mezikvartálně zvýšily o 2 %. Meziroční růst zaznamenaly 
všechny hlavní kategorie vkladů – klientské vklady, stavební spoření a penzijní fondy. 
Největšího nárůstu dosáhly klientské vklady (+21 mld. Kč). 

Objemy prostředků v podílových fondech zůstaly meziročně na úrovni poloviny roku 2009 
a klesly oproti 1. čtvrtletí 2010 o 4 %. Hlavním důvodem tohoto poklesu je přesun 
klientských prostředků z investičních produktů do spořicích účtů. 

 
Petr Hutla k vývoji vkladů uvedl: 
 
„Během turbulencí na finančních trzích naši klienti ocenili náš hlavní investiční produkt 
– zajištěné fondy, který ochránil jejich investice. V současnosti vidíme, že klienti pro 
umístění svých prostředků volí spíše tradiční vkladové produkty.“ 
 
„Vzhledem k našim zkušenostem na poli podílových fondů a spořicích a pojistných 
produktů si jsem jist, že skupina ČSOB osloví své klienty se správnou nabídkou hned, 
jak se na finančních trzích vrátí příznivější klima.“ 

 

Hrubé objemy zůstatků, mld. Kč 30.6.2009 30.6.2010 Y/Y

Vklady celkem 571,1 582,2 +2%

Klientské vklady 444,1 465,2 +5%

Stavební spoření 78,4 83,9 +7%

Penzijní fondy 24,0 26,2 +9%

Ostatní 24,7 6,8 -72%

Podílové fondy 67,5 67,5 +0%

Ostatní správa aktiv 54,3 54,3 +0%

AUM a depozita 692,8 703,9 +2%
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Řízení rizik: 

Konsolidovaná kapitálová přiměřenost skupiny ČSOB dosáhla k 30.6.2010 hodnoty 
16,45 % oproti 14,98 % k 31.12.2009. Likvidita skupiny ČSOB se dále zvýšila, když poměr 
úvěrů ke vkladům meziročně snížil ze 72,0 % k 31.6.2009 na 69,0 % k 30.6.2010. 

Podíl úvěrů po splatnosti (tj. více než 90 dnů po splatnosti) k 30. červnu 2010 činí 
3,98 % hrubého objemu úvěrů. Anualizovaný podíl nákladů na úvěrové riziko (credit 
cost ratio) za 1. pololetí 2010 činí 0,75 % oproti 1,06 % za stejné období vloni. 
 

 
 

 
Bartel Puelinckx, vrchní ředitel, řízení financí (CFO), k řízení rizik uvedl: 
 
“Vysoká kapitalizace a silná likvidita byly v poslední době pro ČSOB charakteristické. 
Během 1. pololetí 2010 jsme navíc viděli další kladný faktor: ztráty ze znehodnocených 
úvěrů a pohledávek se meziročně snížily o 32 %, a to především díky příznivému 
vývoji korporátního segmentu a omezenému vlivu úvěrů fyzickým osobám.” 

Státy Banky Podniky Celkem

Portugalsko - - - -

Irsko - - - -

Itálie 3,14 0,77 - 3,91

Řecko 6,81 - - 6,81

Španělsko 0,61 - - 0,61

Celkem 10,56 0,77 0,00 11,33

Expozice vůči dluhopisům emitentů z vybraných jihoevropských zemí a Irska
k 30.6.2010
účetní hodnota v mld. Kč

Všechny státní dluhopisy lze uplatnit jako zástavu u ECB.
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Ocenění pro skupinu ČSOB 
 
Mnohé instituce jmenovaly skupinu ČSOB jako nejlepší banku či pojišťovnu: 

• Euromoney Awards for Excellence: ČSOB jmenována Nejlepší bankou 2010. 
• Cena Hospodářských novin: ČSOB jmenována Nejlepší bankou 2010 a ČSOB 

Pojišťovna Nejlepší pojišťovnou 2010. 
• Magazín Global Finance: Nejlepší banka v ČR 2010. 
• Magazín EMEA Finance: Nejlepší banka v ČR, 2009. 

 
Skupina ČSOB také získala ocenění v různých segmentech a aktivitách: 

• MasterCard Firemní banka roku.  
• ACQ Finance Global Awards: ČSOB vyhlášena Bankou roku pro akviziční 

financování v regionu východní Evropy. 
• Zlatá koruna: zlato pro ČMSS v kategorii stavební spoření. 
• Magazín Global Finance: Nejlepší sub-custodian, Nejlepší banka pro směnné 

operace a Nejlepší poskytovatel služeb pro zahraniční obchod. 
 

 
Společenská odpovědnost v 1. pololetí 2010 
 
Skupina ČSOB vzdělává v oblasti zvyšování finanční gramotnosti a podporuje  
zdravotně a sociálně handicapované studenty prostřednictvím Fondu vzdělání ČSOB a 
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. 
Skupina ČSOB podporuje regiony skrze granty podporující komunitní život a na obnovu 
krajiny a péči o kulturní dědictví. PS vyhlásila soutěž Starosta roku.  
Zaměstnanci skupiny ČSOB pomáhají: Úklid českých hor, sbírky oblečení a módních 
doplňků pro domov seniorů Sue Ryder a Běh pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové. 
Poštovní spořitelna pomáhá: podpora festival Žiju stejně jako Ty, putovní výstava 
obrazů Nadace ARTEVIDE mladých nevidomých umělců a PS a Národní centrum 
bezpečnějšího internetu spustili projekt Bezpečně-online. 
 
Další podrobnosti k finančním výsledkům skupiny ČSOB naleznete v prezentaci výsledků za 
první pololetí 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�
mailto:onvychodil@csob.cz�
mailto:ivmestanek@csob.cz�
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Příloha 

Změny ve vrcholovém vedení během 1. pololetí 2010: 
• Bývalý člen představenstva ČSOB a vrchní ředitel zodpovědný za oblast Řízení financí a rizik 

(Chief Financial and Risk Officer, CFRO), pan Hendrik Scheerlinck, odešel v rámci skupiny 
KBC na pozici generálního ředitele v sesterské společnosti K&H Bank v Maďarsku a ředitele 
pro aktivity KBC v Maďarsku. Pozice vrchního ředitele pro oblast Řízení financí a rizik byla 
rozdělena na dvě. 

• pan Bartel Puelinckx, naposledy Senior Managing Director, Head of HR & Credit 
Management Division v maďarské K&H Bank, převzal pozici vrchního ředitele pro oblast 
Finance (Chief Financial Officer, CFO).  

• pan Koen Wilmots, naposledy výkonný ředitel útvaru Úvěry, převzal pozici vrchního ředitele 
pro oblast Řízení rizik (Chief Risk Officer, CRO).  

• pan Jiří Vévoda, naposledy Associate Partner v poradenské firmě McKinsey & Company, se 
ujal pozice vrchního ředitele, lidské zdroje a transformace (Chief Staff Officer, CSO) uvolněné 
změnou oznámenou v listopadu 2009. 

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. (Reklasifikované údaje pro první, 
druhé a třetí čtvrtletí roku 2009 v těchto dvou položkách se v důsledku opravy 
provedené ve druhém čtvrtletí 2010 liší od dříve zveřejněných.) 

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. pololetí 2010 a za čtyři předchozí čtvrtletí vykázána podle nové metodiky. Dříve 
vykázané objemy byly založeny na manažerském systému výkaznictví. 
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Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty – vykázaný 
 

 

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty – udržitelný 
 

 

Úrokové výnosy 17 250 16 649 -3%
Úrokové náklady -5 797 -4 364 -25%
Čistý úrokový výnos 11 454 12 285 +7%
Čistý výnos z poplatků a provizí 2 767 2 814 +2%
Čistý zisk z finančních nástrojů vykazovaný FVPL* 1 035 446 -57%
Ostatní provozní zisk* 979 1 099 +12%
Provozní výnosy 16 235 16 644 +3%
Náklady na zaměstnance -3 231 -3 014 -7%
Všeobecné správní náklady -2 702 -3 288 +22%
Odpisy a amortizace -747 -543 -27%
Provozní náklady -6 680 -6 845 +2%
Ztráty ze znehodnocení* -2 769 -1 787 -35%
     ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek -2 543 -1 726 -32%
     znehodnocení realizovatelných finančních aktiv* -208 0 N/A
     znehodnocení ostatních aktiv -19 -61 +222%
Podíl na zisku přidružených společností* 198 134 -32%
Zisk před zdaněním 6 983 8 146 +17%
Daň z příjmu* -1 033 -961 -7%
Zisk za účetní období 5 951 7 185 +21%
Náležící:
   Akcionářům banky 5 919 7 139 +21%
   Menšinovým podílníkům společností ve skupině 32 45 +43%

(mil. Kč) 1H 2009
reklas.

1H 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. 

Úrokové výnosy 17 250 16 649 -3%
Úrokové náklady -5 797 -4 364 -25%
Čistý úrokový výnos 11 454 12 285 +7%
Čistý výnos z poplatků a provizí 2 767 2 814 +2%
Čistý zisk z finančních nástrojů vykazovaný FVPL* 432 570 +32%
Ostatní provozní zisk* 979 771 -21%
Provozní výnosy 15 631 16 439 +5%
Náklady na zaměstnance -3 231 -3 014 -7%
Všeobecné správní náklady -2 702 -3 288 +22%
Odpisy a amortizace -747 -543 -27%
Provozní náklady -6 680 -6 845 +2%
Ztráty ze znehodnocení* -2 570 -1 787 -30%
     ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek -2 543 -1 726 -32%
     znehodnocení realizovatelných finančních aktiv* -9 0 N/A
     znehodnocení ostatních aktiv -19 -61 +0%
Podíl na zisku přidružených společností* 198 134 -32%
Zisk před zdaněním 6 578 7 941 +21%
Daň z příjmu* -916 -920 +0%
Zisk za účetní období 5 662 7 022 +24%
Náležící:
   Akcionářům banky 5 631 6 976 +24%
   Menšinovým podílníkům společností ve skupině 32 45 +43%
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) 1H 2009
reklas.

1H 2010 Y/Y
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Konsolidovaná rozvaha – aktiva 

 
 
Konsolidovaná rozvaha – pasiva 

 

Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 23 050 42 279 +83%
Finanční aktiva k obchodování 160 117 137 803 -14%
Fiananční aktiva vykazovaná v reálné hodnotě do Z/Z 16 987 13 372 -21%
Realizovatelná finanční aktiva 101 567 104 417 +3%
Úvěry a pohledávky - netto 395 773 388 866 -2%
   Úvěry a pohledávky - brutto 406 494 400 753 -1%
   Úvěry a pohledávky (opravné položky) -10 720 -11 887 +11%
Finanční investice držené do splatnosti 132 761 139 732 +5%
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou 8 040 10 014 +25%
Pohledávky ze splatné daně 27 42 +56%
Pohledávky z odložené daně 271 184 -32%
Investice v přidružených společnostech 1 196 1 412 +18%
Investice do nemovitostí 791 769 -3%
Pozemky, budovy a zařízení 8 468 8 166 -4%
Goodwill a jiná nehmotná aktiva 3 922 3 779 -4%
Aktiva určená k prodeji 919 184 -80%
Ostatní aktiva 5 082 5 439 +7%
Aktiva celkem 858 972 856 460 +0%

30/06
2010

Změna od 
zač. roku

31/12
2009(mil. Kč)

Finanční závazky k obchodování 23 036 25 132 +9%
Finanční závazky vykazované v reálné hodnotě do Z/Z 105 057 95 709 -9%
Finanční závazky v zůstatkové hodnotě 644 982 654 972 +2%
   Závazky k úvěrovým institucím 26 027 27 989 +8%
   Závazky k ostatním klientům 573 148 582 163 +2%
   Vydané dluhové cenné papíry 32 572 30 927 -5%
   Podřízené závazky 11 970 11 972 +0%
   Časové rozlišení úrokových nákladů 1 266 1 921 +52%
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou 5 158 8 170 +58%
Závazky ze splatné daně 883 867 -2%
Závazky z odložené daně 603 562 -7%
Rezervy 757 546 -28%
Ostatní závazky 8 644 11 249 +30%
Závazky celkem 789 121 797 208 +1%
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 24 227 -30%
Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv 2 815 2 158 -23%
Oceňovací rozdíly ze zajištění peněžních toků -392 43 +/-
Oceňovací rozdíly z přepočtu zahraničních měn 1 1 -52%
Vlastní kapitál náležící akcionářům Banky 68 951 58 479 -15%
Menšinové podíly 900 773 -14%
Vlastní kapitál celkem 69 851 59 252 -15%
Závazky a vlastní kapitál celkem 858 972 856 460 +0%

(mil. Kč)
31/12
2009

30/06
2010

Změna od 
zač. roku
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