
VÝROČNÍ ZPRÁVA‘07



VÝROČNÍ ZPRÁVA ‘07



Vážené členky, vážení členové,

 
 v roce 2007 byly v Podnikatelské družstevní záložně provedeny zásadní změny ve vnitřním uspořádání. 
Záložna, vyhovujíce tak promptně a důsledně všem novým požadavkům regulátora, přepracovala interní předpisovou 
základnu a v kontextu změny struktury PDZ a s tím související očekávané potřeby doplnění dalších lidských zdrojů, 
přeskupila a precizněji adjustovala působení stávajících a vymezila  povinnosti a kompetence pro přijímané nové 
zaměstnance. 
 Během roku 2007 došlo k nárůstu stálých zaměstnanců z jednoho na osm výkonných a v bankovním sektoru 
zkušených pracovníků. Ti byli vybráni přímo na jednotlivé, předem de�nované pozice tak, aby pracovní pro�ly, 
zkušenosti, odborné schopnosti a další předpoklady těchto nových posil pracovního týmu poskytovaly opěrnou bázi 
nejen pro další zkvalitňování poskytovaných �nančních služeb členům, ale také umožnily nadále stále zvyšovat kvalitu 
fungování PDZ jako vysoce stabilního organizačně kompaktního systému ve vztahu k regulátorovi a dalším, činností 
PDZ dotčených osob a institucí. 
 Pro efektivní zajištění implementace legislativních novinek do vnitřních procesů záložny, byla vedle vlastní 
zaměstnanecké základny posílena personálně i spolupráce s externími odborníky, zejména právníky. Reorganizace této 
outsourcované oblasti s sebou přinesla i související nezbytnou logistiku. Tím nejmenším bylo na počátku roku 2007 
přemístění vedení účetnictví z bývalého sídla v Příbrami do Prahy, do současného sídla PDZ. Účetnictví a s tím související 
služby poskytuje sice nadále externí pracovník, avšak nová pracovní síla, přímo na problematiku družstevních záložen 
vyškolená, bezpečnostně prověřená a vybraná a smluvně vázaná tak, aby vykonávala práci přímo v sídle záložny na 
výpočetní technice PDZ.
  Tím je mj. účetní agenda lépe zabezpečena po stránce ochrany informací, ale především je podstatně 
zjednodušena kontrola a zajištěna správnost a úplnost příslušných informačních toků uvnitř záložny. Nárůst počtu 
lidských sil vedl k potřebě rozšíření kancelářských prostor záložny. PDZ vyřešila tuto potřebu pronájmem kanceláří v 
Haštalské ulici č. 27 v Praze 1, místa snadno a rychle dostupného ze stávajícího sídla v Celetné ulici. 
 V roce 2007 obsazuje záložna v souladu s platnými zákony pozici vnitřního auditora, který vyhodnocuje vnitřní 
řídící a kontrolní systém záložny a předkládá vedení záložny eventuální nápravná opatření k odstranění případných 
nedostatků v hospodaření záložny. Tento permanentní kontrolní proces eliminuje pochybení a optimalizuje výkonnost 
všech náročných transformačních a rozvojových kroků. Veškerá komplexní sebezdokonalující se činnost záložny skýtá 
všem klientům  Podnikatelské družstevní záložny záruku bezpečného, profesionálního a stabilního partnera pro 
rozvíjení jejich hospodářských cílů.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obchodní Firma: Podnikatelská družstevní záložna
IČ: 630 83 868
Sídlo: Celetná 17, Praha 1, 110 00

Ustavující členská schůze družstva: 
Počet zakládajících členů družstva: 
Základní členský vklad: 
Datum zápisu družstva do obchodního rejstříku: 
Zapsaný základní kapitál (zapsáno 11.11.2005): 

Počet členů

Základní kapitál

Zapisovaný základní kapitál

Základní členský vklad

Nesplacené členské vklady

Vlastní kapitál

základní kapitál

fondy ze zisku

nerozdělený zisk z minulých let

Celkový objem vkladů

vklady členů

vklady družstevních záložen

závazky záložny ze zrušených

vkladů a nepřipsaných úroků

Kapitálová přiměřenost

4.9.1995
34
30 000 Kč
1.1.1996
35 000 000 Kč

Stav k 31.12.2007

51          

36 030 tis. Kč

35 000 tis. Kč

      30 tis. Kč

             0 Kč

39 516 tis. Kč

36 030 tis. Kč

  3 009 tis. Kč

     477 tis. Kč

48 341 tis. Kč

48 341 tis. Kč

             0 Kč

             0 Kč

86,49 %

Stav k 31.12.2006

43          

35 790 tis. Kč

35 000 tis. Kč

30 tis. Kč

0 Kč

36 396 tis. Kč

35 790 tis. Kč

129 tis. Kč

477 tis. Kč

75 463 tis. Kč

75 463 tis. Kč

0 Kč

0 Kč

55,7 %

Stav k 30.6.2007

41          

35 730 tis. Kč

35 000 tis. Kč

      30 tis. Kč

             0 Kč

39 216 tis. Kč

35 730 tis. Kč

  3 009 tis. Kč

     477 tis. Kč

41 364 tis. Kč

41 364 tis. Kč

             0 Kč

             0 Kč

76,9 %
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MAJETKOVÁ STRUKTURA ZÁLOŽNY

Podnikatelská družstevní záložna nemá žádnou dceřinou společnost.

Organizační struktura 

Statutární orgán – představenstvo:

předseda představenstva:                     Jan Stáhlík
místopředseda představenstva:   Mgr. Tereza Bisová
člen představenstva:    Jitka Urbanová

Jan Stáhlík po studiích se zabýval obchodováním s cennými papíry. Po té působil v manažerské pozici v ekonomické oblasti, odkud přešel do 
funkce -nančního ředitele, kde setrval sedm let. V záložně působí od 2.3.2006. Je způsobilý pro výkon funkce člena představenstva, neboť je 
osobou důvěryhodnou a odborně způsobilou ve smyslu zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.

Mgr. Tereza Bisová je absolventkou Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy obor Pravděpodobnost, matematická statistika 
a ekonometrie. V Podnikatelské družstevní záložně působí od 2.3.2006. Mgr. Tereza Bisová je způsobilá pro výkon funkce člena představenstva, 
neboť je osobou důvěryhodnou a odborně způsobilou ve smyslu zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.

Jitka Urbanová studovala Wirtschaftsuniversitaet ve Vídni, obor Handelswissenschaft. Jitka Urbanová je způsobilá pro výkon funkce člena 
představenstva, neboť je osobou důvěryhodnou a odborně způsobilou ve smyslu zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.
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Kontrolní komise:

Do 27.9.2007:
předseda kontrolní komise:  Ludmila Stáhlíková 
člen kontrolní komise:   Miroslava Nosková
člen kontrolní komise:   Mgr. Martina Bahbouhová

Od 27.9.2007:
předseda kontrolní komise:  Miroslava Nosková
člen kontrolní komise:   Milena Křížková
člen kontrolní komise:   Mgr. Martina Bahbouhová

Úvěrová komise 

Do 27.9.2007:
předseda úvěrové komise:                    Jasmine Maree Hirsch
člen úvěrové komise:   Michael Anthony Flanagan 
člen úvěrové komise:   Guus Poelen
      
Od 27.9.2007:
předseda úvěrové komise:                    Ing. Miloš Jareš
člen úvěrové komise:   Ludmila Stáhlíková 
člen úvěrové komise:   Alena Neumannová

Žádný ze členů volených orgánů nebyl v minulosti odsouzen pro trestný čin majetkové či jiné povahy a je tedy dle zákona o spořitelních
a úvěrních družstvech bezúhonnou osobou.

Odbornou způsobilost a důvěryhodnost členů statutárního orgánu a dále členů kontrolní komise, paní Miroslavy Noskové a Mgr. Martiny 
Bahbouhové,  ve smyslu § 2a, odst. 7, 8 a 10 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, posoudil Úřad pro dohled nad 
družstevními záložnamia shledal je odborně způsobilými a důvěryhodnými.

Nově zvolení členové orgánů schůzí dne 27.9.2007 byli posouzeni Českou národní bankou na základě žádosti ze dne 2.10.2007. Všichni nově 
zvolení členové byli shledáni Českou národní bankou způsobilými a důvěryhodnými pro výkon funkce člena družstevní záložny. 

Úvěry osobám dle § 7 odst. 1 zákona. č. 87/1995 Sb.
V roce 2007 nebyly poskytnuty žádné úvěry osobám dle § 7 odst. 1 zákona. č. 87/1995 Sb.

Příjmy volených orgánů
Družstevní záložna v daném roce nevyplatila peněžité ani jiné odměny členům volených orgánů družstevní záložny.
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA ROK 2007

Představenstvo záložny jednalo v roce 2007, jak mu ukládají stanovy. Představenstvo hodnotilo zejména činnost a hospodaření družstva 
a zabývalo se plněním celé řady nových předpisů vydaných Českou národní bankou a zákonodárci. Převážně muselo představenstvo stanovit 
pravidla  pro provedení opatření č. 1 ČNB ze dne 6. února 2007, pro splnění pravidel stanovených vyhláškou č. 123/2007 Sb. a zákonem č. 120/2007, 
účinných od 1.7.2007, dále pro splnění pravidel vyplývajících z vyhlášky č. 247/2007 Sb. 

 Představenstvo vypracovalo a především zaktualizovalo během roku 2007 podstatnou část své interní předpisové základny. 
Představenstvo přepracovalo systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti z prosince 
2006. Na podnět představenstva proběhlo školení v oblasti zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a na jeho podnět se zpřísnila kritéria 
přijetí nových členů Podnikatelské družstevní záložny. Z velké části svých aktivit se představenstvo podílelo na přípravě postupů přispívajících ke 
zkvalitňování vnitřního kontrolního a řídícího systému. 

 Byla schválena osoba pověřená výkonem vnitřního auditu v rámci Podnikatelské družstevní záložny a pro efektivnější a hospodárnější 
spolupráci představenstva s ostatními členy orgánů přistoupilo představenstvo v září roku 2007 k návrhu nahradit zahraniční členy úvěrové 
komise za členy, se kterými mohou být v každodenním osobním či jiném kontaktu. I kontrolní komise dostála jistých změn. Představenstvo 
přispělo ke vstupu externího partnera, vykonávajícího pro PDZ činnost účetnictví a výkaznictví, do kontrolního orgánu. Tento krok je z hlediska 
představenstva vysoce účelový, jelikož tato osoba disponuje širokým záběrem informací, které jsou pro výkon činnosti v rámci kontrolní komise 
nepostradatelné. Představenstvo se domnívá, že všechny tyto změny napomohly zkvalitnit efektivní a řádné hospodaření záložny.

 V souvislosti se vzrůstajícími požadavky ČNB na organizační strukturu, včetně kontrolních a vnitřních řídících systémů záložen, 
uzpůsobilo představenstvo s účinností od 3.9.2007 strukturu zaměstnanců PDZ. Navýšení lidských zdrojů z dřívějšího  počtu 1 na 8 zaměstnanců 
PDZ k 3.9.2007 dokládá snahu vytvořit především po kvalitativní stránce plně hodnotnou i konkurenceschopnou družstevní záložnu. I to se do 
jisté míry pozitivně odrazilo na výsledku kontroly ČNB, která proběhla v sídle záložny na podzim roku 2007.

 Rok 2007 pro představenstvo znamenal také zabezpečit a udržet výši základního kapitálu po rozhodnutí jednoho člena, mající kvali;ko-
vanou účast na základním kapitálu záložny, vystoupit z členské základny. Nutnost nahradit jeho další členský vklad pokrylo rozhodnutí pěti 
stávajících členů záložny, vložit další členský vklad tak, aby výše kapitálu záložny zůstala nezměněna.

V průběhu roku 2007 v souvislosti s rozsáhlou změnou legislativy a v souladu s obchodním záměrem Podnikatelské družstevní záložny, 
rozhodlo představenstvo, že podá k České národní bance žádost o rozšíření povolení o činnost v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 87/1995 Sb.: poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky za členy. Tato žádost byla ČNB podána závěrem roku 2007.
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 V září 2007 obdrželo představenstvo PDZ oznámení ČNB o plánované kontrole na místě. V průběhu posledního čtvrtletí roku 2007 se 
členové představenstva i kontrolní a úvěrové komise soustředili především na přípravu podkladů, jež ČNB požadovala ke kontrole. Následně 
pracovalo představenstvo ve spolupráci s dalšími členy volených orgánů na odstraňování zjištěných nedostatků kontrolním týmem ČNB. 
Dne 5. prosince 2007 si vyslechlo představenstvo na půdě ČNB o1ciální závěrečné hodnocení, jehož písemné shrnutí bylo představenstvu 
přislíbeno buď na konec roku 2007 nebo počátek roku 2008. Na ústním zhodnocení 9členného kontrolního týmu ČNB dne 5.12.2007 nebyly 
představenstvu PDZ vytknuty žádné nedostatky, pro které by bylo třeba zahájit správní řízení. Na zjištěných nedostatcích začala PDZ  neprodleně 
pracovat. 

 Podnikatelská družstevní záložna hospodařila v roce 2007 se ziskem po zdanění ve výši 48 195 Kč. Výše hospodářského výsledku byla do 
značné míry způsobena tím, že ačkoli je Podnikatelská družstevní záložna hospodářsky i organizačně připravena na velmi slibný rozvoj své 
obchodní činnosti, rozhodla se v roce 2007 k dalšímu expanzivnímu rozvoji přistoupit teprve v okamžiku dosažení souladu právních požadavků 
s praxí záložny. To mělo za následek, že celé druhé pololetí záložna upřednostnila kvalitativní rozmach před ekonomickým rozmachem. 

Do zajišťovacího fondu pojištění vkladů bylo odvedeno 59 559,16 Kč. 

Záložna neměla v roce 2007 žádné 1nanční investice ani žádný krátkodobý 1nanční majetek.

Záložna neměla v roce 2007 podíl v jiné společnosti ani záložně, ani nesdružila prostředky záložny s třetím subjektem.

Záložna v roce 2007 nevystavila žádné záruky za členy.

K 31.12.2007 záložna neměla žádné závazky ani pohledávky po lhůtě splatnosti.
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NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2007 

Představenstvo navrhuje rozdělit zisk po zdanění za rok 2007 ve výši 48 195 Kč následovně:

Do rezervního fondu je záložna povinna vkládat ročně nejméně 10 % zisku po zdanění, a to až do okamžiku, kdy výše rezervního fondu dosáhne 
nejméně 20 % základního kapitálu družstevní záložny.
Představenstvo navrhuje přidělit do rezervního fondu 50 % ze zisku po zdanění, tj. 24 097,50 Kč.
K 31.12.2007 byla výše rezervního fondu 1 504 661,91 Kč, po schválení navýšení o 24 097,50 Kč bude výše rezervního fondu 1 528 759,41 Kč.

Do rizikového fondu je záložna povinna přispívat nejméně 10 % ročního zisku po zdanění, a to až do doby, kdy výše rizikového fondu dosáhne 
částky nejméně 20 % souhrnu nesplacených úvěrů a záruk poskytnutých družstevní záložnou.
Představenstvo navrhuje přidělit do rizikového fondu 50 % ze zisku po zdanění, tj. 24 097,50 Kč.
K 31.12.2007 byla výše rizikového fondu 1 504 661,91 Kč, po schválení navýšení o 24 097,50 Kč bude výše rizikového fondu 1 528 759,41 Kč.

Tím bude zisk za rok 2007 zcela rozdělen.
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ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE ZA ROK 2007

 
Kontrolní komise Podnikatelské družstevní záložny se sešla v roce 2007 celkem čtyřikrát. Na zasedáních kontrolní komise byly 

kontrolovány vybrané okruhy hospodaření. Kontrolní komise sledovala hospodaření a chod družstevní záložny a provedla v průběhu roku 2007 
šest kontrol, zaměřených především na dodržování právních a interních předpisů, na zásady poskytování úvěrů, na fyzickou kontrolu hotovosti, 
na funkčnost a bezpečnost systému a v neposlední řadě na školení pracovníků v odpovídajícím rozsahu. Dohlížela mimo jiné na dodržování 
informační povinnosti ČNB, dodržování legislativy a souladu vnitřních předpisů s právními ustanoveními. 

 Kontrolní komise Podnikatelské družstevní záložny prošla personální změnou. Tato změna byla odsouhlasena členskou schůzí na 
podzim roku 2007.

 Kontrolní komise stanovila, že představenstvo záložny jednalo v roce 2007 jak mu ukládají stanovy,  v souladu s platnou legislativní 
normou a v souladu se zájmy členů záložny. Představenstvo hodnotilo zejména činnost a hospodaření družstva a zabývalo se plněním nových 
předpisů vydaných Českou národní bankou. Výroční zpráva představenstva koresponduje s výsledkem hospodaření a odráží reálný stav v PDZ.

Podnikatelská družstevní záložna hospodařila v roce 2007 se ziskem a kontrolní komise nemá připomínky k návrhu na rozdělení 50 % ze 
zisku do rezervního a rizikového fondu. Kontrolní komise Podnikatelské družstevní záložny nemusela v roce 2007 projednávat žádné stížnosti od 
členů záložny. Kontrolní komise byla po celý rok v nepřetržitém kontaktu s představenstvem a dohlížela na představenstvem předkládané 
výsledky hospodaření družstva a pro plnění svých úkolů měla veškeré podmínky a na požádání dostávala řádně a včas potřebné informace 
a podklady ohledně 1nanční situace i dalších podstatných záležitostech v hospodaření záložny. 

Členové kontrolní komise nepřijali od záložny žádné peněžité nebo nepeněžité příjmy.

Kontrolní komise neshledala v hospodaření družstva žádné závažné nedostatky. Kontrolní komise doporučuje členské schůzi schválit 
tuto výroční zprávu předkládanou představenstvem PDZ.
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ZPRÁVA ÚVĚROVÉ KOMISE ZA ROK 2007

 Družstevní záložna vykazovala v roce 2007 ve srovnání s rokem předešlým o něco  méně objemnější úvěrovou činnost poskytovanou 
svým členům. 
Úvěrová komise prošla na podzim roku kompletní personální obměnou. V následujícím roce se již nepředpokládá, že by se pravomoce úvěrové 
komise delegovaly na představenstvo, tak jak tomu bylo v roce 2007, nýbrž by úvěrová komise měla plnit své úkoly v souladu se svými
pravomocemi.

 V roce 2007 bylo poskytnuto klientům PDZ celkem 6 úvěrů v celkové  výši 32 390 000 Kč. K 31.12.2007 bylo otevřených 7 úvěrů, z nichž 
žádný nebyl po lhůtě splatnosti.

 Úvěrová komise bude nadále sledovat vývoj již poskytnutých úvěrů a bude se věnovat zejména možnostem zvýšení kvality ručení 
poskytovaných úvěrů. U nově poskytnutých úvěrů bude dbát hlavně na -exibilitu a kvalitu poskytovaných služeb členům PDZ. Na svých zasedání 
se nové osazenstvo úvěrové komise bude zabývat zejména posuzováním žádostí o úvěr, bude se vyjadřovat ke schvalování poskytnutí úvěrů 
a zároveň bude hodnotit výši úrokových sazeb úvěrů. 

 Členové úvěrové komise v roce 2007 nepřijali od záložny žádné peněžité nebo nepeněžité příjmy.

 Záložna v roce 2007 nemusela vytvářet opravné položky k úvěrům ani k příslušenství, tedy k úrokům, všechny aktivní úvěry jsou 
v souladu s vyhláškou č. 123/2007 Sb. a mohly být zařazeny do kategorie tzv. standardních pohledávek za členy, tudíž pohledávek bez selhání 
dlužníka. 

 Podnikatelská družstevní záložna neeviduje žádné nestandardní, pochybné, ztrátové či promlčené pohledávky.
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ZÁMĚR PODNIKATELSKÉ DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNY PRO BUDOUCÍ OBDOBÍ S DOPADEM NA ROK 2008

 Podnikatelská družstevní záložna i v nadcházejícím období nadále setrvává na původní koncepci, podle které není činnost záložny 
zaměřena na početně silný retail s průměrně malými vklady, ale na silné podnikatelské individuality a hospodářsky aktivní právnické osoby. 
Současná členská základna je činná v oblastech vyžadujících individuální, vysoce personalizovaný servis a složitější vypořádací služby 
bankovního typu, které oboje může snáze než velká kamenná banka poskytnout právě menší +exibilní peněžní ústav, jakým je záložna. 
 

Významný směr zkvalitňování tedy spatřuje PDZ v dalším školení a koučování lidských sil a souhře týmů pracovníků vnitřních i vnějších 
zdrojů. Nejvíce žádanými produkty, které v rejstříku služeb PDZ nemá, jsou garance do tendrů a výběrových řízení. Na základě této poptávky členů 
se PDZ pokusí rozšířit povolení ČNB o poskytování záruk. Jelikož je po reorganizaci a posílení počtu zaměstnanců zvýšen potenciál záložny, bude 
v roce 2008 PDZ podporovat nárůst objemu vkladů klientů a snažit se o zvýšení objemu úvěrů ve srovnání s rokem 2007, přičemž nadále bude 
udržovat minimální podstupovaná rizika v souvislosti s poskytovanými úvěry, dodržovat eventuelně ještě zpřísnit zásadu maximálního zajištění 
u poskytovaných produktů záložny.

V oblasti řízení jsou nejvýznamnějšími cíli pro nadcházející období:

bezchybný běh compliance a další činnosti s tím související, 

družstev v bankovní instituce. PDZ bude tuto eventualitu dalšího vývoje pečlivě monitorovat, prozkoumávat a vedle sledování vývoje 

V Praze dne 5. června 2008



PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2007
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ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELSKÉ DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNY

Rozvaha

tis. Kč
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PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ      1.1.2007 – 31.12.2007

I.     Obecné údaje:

Název:         
Právní forma:
Sídlo společnosti:

Datum vzniku:
Identi$kační číslo:

Výsledek hospodaření před zdaněním          k 31.12.2007  48 tis. Kč
Výsledek hospodaření po zdanění                 k 31.12.2007  48 tis. Kč.

II.      Uplatněné účetní metody:

a.    Účetní metody v souladu s vyhláškou č. 501/2002 Sb.

b.    Způsob oceňování majetku a závazků:
Hmotný i nehmotný majetek a zásoby pořizovacími cenami, hmotný i nehmotný majetek a zásoby vytvořené vlastní činností vlastními 
náklady, peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými hodnotami, podíly, cenné papíry a deriváty pořizovacími cenami, pohledávky při 
vzniku jmenovitou hodnotou, majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočítávány aktuálním (denním) kurzem ČNB.
Reálnou hodnotou oceňovány cenné papíry s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, deriváty, pohledávky, které byly nabyty 
a určeny k obchodování, část majetku a závazků zajištěná deriváty. 

c.    Okamžik uskutečnění účetního případu:
Provádění účetních zápisů průběžně v účetním období, vždy k okamžiku uskutečnění účetního případu, tj. k okamžiku, kdy došlo ke 
skutečnostem, které jsou předmětem účetnictví a které nastaly. Okamžik uskutečnění účetního případu je den výplaty nebo převzetí 
oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz příp. cenných papírů, den připsání valuty, den sjednání a den vypořádání obchodů
s deriváty, den vydání nebo převzetí záruky, příp. úvěrového příslibu. 

d.    Postupy odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek zařazen do příslušných odpisových skupin, určeny odpisové plány, odpisy uplatňovány na vrub 
nákladů proti příslušnému účtu oprávek měsíčně.

Podnikatelská družstevní záložna
družstvo
Celetná  17/595, Praha 1
(změna sídla ve 3/2006, dříve: Šítkova 1, Praha 1)
21.12.1995
63083868 



[ 16 ]

e.    Postupy účtování obchodů s cennými papíry, deriváty, devizové obchody:
Reálná hodnota derivátů se zachycuje v rozvaze a jmenovitá hodnota derivátů se účtuje v podrozvaze, a to od okamžiku jejich sjednání do 
posledního okamžiku, tj. prodeje nebo zpětné koupě.  Kurzové rozdíly za běžné účetní období se vykazují jako součást zisku nebo ztráty 
z devizových operací. Součástí výsledku hospodaření účetní jednotky jsou také kurzové rozdíly vzniklé z přepočtu cizoměnových 
pohledávek a závazků ze spotových operací. 

 f.     Postupy účtování úrokových výnosů a nákladů:
Naběhlé úroky se zachycují na účtech ve stejných účtových skupinách jako aktiva a závazky, k nimž se vztahují, a to souvztažně s účty 
nákladů či výnosů. Stejně tak se společně s těmito aktivy a závazky vykazují v rozvaze.

g.     Zásady a postupy výpočtu výše opravných položek a rezerv včetně vysvětlení základních předpokladů pro jejich použití:
        Opravné položky nebyly  tvořeny.

III.     Použité �nanční nástroje:

a.     Způsob úvěrového hodnocení dlužníků:
Podnikatelská družstevní záložna dodržuje zásadu „poznej svého klienta“ již při přijímání klienta za člena záložny. Informace o klientovi se 
neustále aktualizují. Při posuzování žádosti o úvěr postupuje záložna nanejvýš obezřetně. Úvěrová komise je nestranná, svá zjištění 
předkládá představenstvu a úvěrové hodnocení provádí na základě : 

Limity angažovanosti záložny se řídí příslušnými právními předpisy o pravidlech úvěrové angažovanosti spořitelních a úvěrových družstev. 
Podnikatelská družstevní záložna splňuje základní 0nanční limity vyhlášky – úvěrovou angažovanost i kapitálovou přiměřenost.
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b.    Sledování hodnoty zajištění:
       V Podnikatelské družstevní záložně je pravidelně sledována hodnota zajištění u každého konkrétního dlužníka. Záložna sleduje změny v 

majetkové struktuře klienta, nebyl-li na něj prohlášen konkurs apod. Je sledováno a kontrolováno plnění povinností dlužníka ve vztahu ke
splácení. 

c.    Kvalita úvěrového portfolia  a užívání typů zajištění:
Úvěry jsou zajišťovány pomocí dopozita, směnky, movitým či nemovitým majetkem v závislosti na výšce úvěru a platební historie klienta v 
záložně a celé řadě dalších kritérií.

 
d.     Členění majetku a závazků podle doby splatnosti:

Pohledávky:

do tří měsíců                                                  53 724 tis. Kč (vklady u bank, prostředky na pokladně, ostatní aktiva)
od tří měsíců do jednoho roku     0 Kč (úvěry včetně příslušenství)
od jednoho roku do pěti let       35 177 tis. Kč (úvěry včetně příslušenství)
nad pět let                                                                     0 Kč (úvěry včetně příslušenství)

Závazky:

vůči klientům/členům záložny splatné na požádání  –  do 3 měsíců  48 341 tis. Kč.

IV.     Účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem - nemá v daném účetním období obsahovou náplň

Ostatní informace – žádný člen úvěrové komise, kontrolní komise ani představenstva nevykonává funkci voleného orgánu jiné družstevní 
záložny ani pracovní nebo obdobný poměr v jiné družstevní záložně. 
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Osoby, mající více než 15% podíl na základním zapisovaném kapitálu družstevní záložny (údaje k 31.12.2007):

       a. „GOZER“ Betreuung und Acquisition von Neukunden und Kundenstrukturen GmbH, 
se sídlem Wien, Kubeckgasse 18/14, Rakousko    
podíl na základním kapitálu 19,23 %      6 900 000 Kč

         b. Wastech a.s. 
se sídlem Praha 10, Ostružinová 36/3175, IČ: 60733276  
podíl na základním kapitálu 19,23 %                        6 900 000 Kč

       c. GEMA ART GROUP a.s.  
se sídlem Praha 3, Radhošťská 1771/19, IČ: 26437741 
podíl na základním kapitálu 19,23 %                        6 900 000 Kč.

V.     Významné položky v rozvaze:
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VI.      Významné položky, uvedené ve výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách ve vlastním kapitálu:

        a. Výši neuplatněných nebo prominutých úroků z prodlení a výši úroků u ohrožených pohledávek z úvěrů, u nichž se neuplatňuje akruální   
princip a jejich vliv na zisk nebo ztrátu účetní jednotky - nemá v daném účetním období obsahovou náplň.

        b. Úrokové výnosy a úrokové náklady v členění minimálně na úroky z vkladů, úvěrů a ostatní:
výnosové úroky z vkladů u bank                      108 tis. Kč  
nákladové úroky                                 48 tis. Kč
výnosové úroky z poskytnutých úvěrů        1 906 tis. Kč.

        c. Placené poplatky a provize při prodeji nebo jiném úbytku cenných papírů a derivátů, poplatky za obhospodařování, správu, uložení 
a úschovu hodnot:  

bankovní poplatky z vkladů u bank                           8 tis. Kč.

        d. Zisk nebo ztráta z ostatních 3nančních činností minimálně v členění na zisk nebo ztrátu z cenných papírů, z obchodování s cizími měnami, 
kurzových rozdílů, derivátů  

kurzové zisky  2007           2 855 tis. Kč
kurzové ztráty 2007          2 888 tis. Kč.

VII.     Položky uvedené ve výkazu zisku a ztráty:

        a. Správní náklady:
1. osobní náklady a odměny, mzdy a odměny bez mezd a odměn členů
         statutárního orgánu, kontrolní a úvěrové komise                                                                 597 tis. Kč
2. sociální náklady a zdravotní pojištění                                212 tis. Kč
3. veškeré mzdy a veškeré odměny členů statutárních orgánů a dozorčí
         rady nebo obdobných orgánů podle jednotlivých orgánů v úhrnných
         částkách za každý orgán a dále zaměstnanců podílejících se na řízení účetní  jednotky     0 Kč
4. příspěvek na penzijní připojištění                                                       8 tis. Kč.

        b. Zaměstnanci za období 1.1.2007 – 31.12.2007: 
Do 3.9.2007 měla PDZ pouze jednoho zaměstnance s úvazkem 20 hodin týdně, který nastoupil do Podnikatelské družstevní záložny dne 
15.12.2005. 
Dne 3.9.2007 vstoupilo do pracovního poměru s PDZ dalších 7 zaměstnanců. Z toho 1 zaměstnanec uzavřel smlouvu s PDZ na 20 hodin 
týdně, ostatní zaměstnanci nastoupili na plný úvazek.
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        c.    Odměny vázané na vlastní kapitál:
1. zaměstnanecké požitky, na jejichž základě mají zaměstnanci nárok obdržet   &nanční nástroje vázané na vlastní kapitál vydané účetní   
     jednotkou - nemá v daném účetním období obsahovou náplň
2. odměny, podle kterých výše závazků účetní jednotky vůči zaměstnancům závisí na budoucí ceně &nančních nástrojů vázaných na 
     vlastní kapitál vydaných účetní jednotkou, jako jsou zejména akcie, opce na akcie - nemá v daném účetním období obsahovou náplň
3. ostatní správní náklady                1 013 tis. Kč
     z toho:   

   náklady na služby                   970 tis. Kč
        kancelářský materiál                                      43 tis. Kč.

VIII.      Základní kapitál a členské vklady k 31.12.2007:

Zapisovaný základní kapitál k 31.12.2007:           35 000 tis. Kč  
Nezapisovaný základní kapitál k 31.12.2007:             1 030 tis. Kč 
Základní členský vklad:    30 tis. Kč
Emisní ážio k zákl. členskému vkladu (zápisné):                     5 tis. Kč

Úvěry členům představenstva, úvěrové komise ani kontrolní komise nebyly poskytnuty.
Závazky po lhůtě splatnosti:             0 Kč
Pohledávky po lhůtě splatnosti:            0 Kč
Bankovní záruky vydané družstevní záložnou:           0 Kč
Přijatá záruka za úvěry:             41 230 tis. Kč

IX.      Členové  statutárního  orgánu, kontrolní komise a úvěrové komise

předseda představenstva:                  Jan Stáhlík, r.č. 710510/0046
                                                                            Praha 6, Ke Kulturnímu domu 529/8, PSČ 163 00

místopředseda představenstva:          Mgr. Tereza Bisová, r.č. 806124/1397
                                                                            Dačice, Havlíčkovo nám. 85/I, PSČ 380 01

člen představenstva:                  Jitka Urbanová, r.č. 715227/0323
                                                                            Stará Boleslav, Zdeňka Fibicha 1460, PSČ 250 02
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V průběhu roku 2007 došlo ke změně  ve složení kontrolní a úvěrové komise záložny:

Kontrolní komise do 26.9.2007: 
Miroslava Nosková
Mgr. Martina Bahbouhová
Ludmila Stáhlíková

Kontrolní komise od 27.9.2007:

předseda kontrolní komise    Miroslava Nosková, r.č. 565202/0990
                                                                 Praha 6, Nevanova 1074, PSČ 160 00    

člen kontrolní komise    Milena Křížková, r.č. 695111/0375
                                                                 Loděnice u Berouna, Havlíčkova 128, 

člen kontrolní komise    Mgr. Martina Bahbouhová, r.č. 705530/2034
                                                                 Praha 6, Dr. Z. Wintra 23, PSČ 160 00    

Úvěrová komise do 26.9.2007:
Jasmine Maree Hirsch
Michael Anthony Flanagan 
Guus Poelen

Úvěrová komise od 27.9.2007:

předseda úvěrové komise    Ing. Miloš Jareš, r.č.: 561107/1466
                                                                Ostromečská 436/7, Praha 3

člen úvěrové komise                      Ludmila Stáhlíková, r.č.: 455914/018
                                                                Praha 6, Ke Kulturnímu domu 529/8

člen úvěrové komise                     Alena Neumannová, r.č.: 565720/0120 
                                                                Praha 4 – Kamýk, Machuldova 572/7

Vypracovala: Milena Křížková
                          účetní

Jan Stáhlík
předseda představenstva
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