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Úvodní slovo

Vážené dámy a pánové, 

je za námi rok 2011, a tak mi dovolte, abych Vám touto cestou poděkovala za důvěru, kterou v nás již přes 16 let vkládáte a věřím, 
že ji ani v následujících letech nezklameme.

V roce 2011 nedošlo v záložně k zásadním změnám v jejím uspořádání či v její činnosti. Absence změn závažnějšího charakteru 
je dána především změnami implementovanými již v předcházejících letech. Tyto změny se doposud zdají být plně funkční, nicméně 
vzhledem k potřebě jejich evaluace v delším časovém horizontu je jejich účelnost kontinuálně sledována a hodnocena. 

Podnikatelská družstevní záložna, řádně regulovaný peněžní ústav, působící v jedné z nejdynamičtějších částí Starého kontinentu 
přirozeně nemůže, a svou obchodní politikou ani nesměřuje k tomu, stát stranou globálního trhu s penězi, zcela izolovaně od probíhající 
překotné proměny bankovního průmyslu, především Evropské Unie. PDZ musí reflektovat vývoj sektoru a přizpůsobit svou činnost 
vhodně adjustovanými plány do budoucna, korekcemi a upgradem koncepce dalšího ubírání se v bouřlivých vodách bankovní krize, resp.  
v dozvucích bouře, které, i když bouře sama pomine, dále budou zvlňovat hladinu a Evropu ještě zdaleka neopustí ani ve střednědobém 
výhledu. 

Vlivem dosavadní velmi konzervativní politiky PDZ v předchozích letech a díky důsledné „protikrizové“ prevenci se krize 
Podnikatelské družstevní záložny, jako taková, bezprostředně nedotýká. Nedotkne se jí ani v případě, že se bude dále prohlubovat, a to 
i za nástupu nejpesimističtější z odhadovaných variant vývoje. V tomto ohledu je PDZ dokonale inertní. Shromažďování prostředků od 
klientů – družstevníků, umisťování těchto prostředků, zejména pokud jde o kvalitu a rozsah zajištění jejich angažovanosti a celkové řízení 
rizik je vybudované tak, že pro přímou kontaminaci krizí tvoří nepropustnou bariéru. 

Krize s sebou však nese zásadní změny chování trhu jako dynamického systému. A tyto změny mají na PDZ nepřímý vliv, který 
lze rozdělit do dvou kategorií. Jedním proudem promítání okolních změn do života PDZ jsou směrnice a úpravy právních ustanovení, ať už 
evropské či pouze české, která zvyšují nároky na řízení a kontrolu a která zpracovává PDZ tak, že pečlivě sleduje všechny změny a obratem 
implementuje veškeré směrnice do svého systému, příslušně školí lidské zdroje a stabilizuje řídící vazby v systému tak, aby mohla být 
vnitřní restrukturalizace důstojnou reflexí nejposlednějších požadavků ze strany regulace. Pro každodenní činnost PDZ to v lidských zdrojích 
představuje přiměřené přeskupení kapacit a kompetencí, a pokud jde o záběr, čím a jak intenzivně se ten který zaměstnanec zabývá svou 
dílčí agendou, průběžně se zdokonaluje koordinace přednastavených pracovních týmů. PDZ, postavena na vybrané, oč početně slabší,  
o to kvalitativně silnější platformě družstevníků, vyhýbajíce se masivnímu retailu, je řízena úměrně parametrům klientely, malými sehranými 
týmy. Mimo jiné i proto zvládla PDZ bez komplikací a plnohodnotně reagovat na všechny změny klimatu v oboru. Tou druhou cestou, kudy 
působí krize nepřímo, je obecné povědomí a psychologický stav klientely vzhledem k informacím o vývoji ekonomické situace Evropy, 
světa, o vývoji v Eurozóně, o očekávaných dopadech atd. Družstevník - klient v peněžním ústavu, který se soustředí na péči o jednotlivce, 
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nemá být pouze technicky zabezpečen tzn., že jsou zajištěna jeho práva po stránce všech záruk, garancí a ostatních jistot, které očekává 
od správce svých prostředků, ale stejný důraz musí být kladen zároveň na „psychologickou péči“ o každého klienta, ten musí přiměřený 
komfort, nejen fakticky mít, ale také přímo pocítit pocit bezpečí. Dobrý pocit klienta je nadstavba, kterou má PDZ ambici pro každého 
klienta vytvořit a pro kterou nestačí požadavky klientů pouze řádně administrativně vypořádat. Tento servis zakládající si i na komfortu, 
když odhlédneme od péče o jednotlivé případy a klienty, je standardizovaný, má své postupy a příslušné pracovní týmy je zvládají k plné 
spokojenosti družstevníků. Právě tento typ péče o klienta se promítá i do budoucích záměrů PDZ. Otázkou dneška je, co bude dál. 

Ztráta jistot v podobě náhlé neplatnosti některých, desetiletí nezpochybňovaných ekonomických zákonitostí, jakési probrání se  
z neoprávněného klidného spánku konjunktury, vede členy družstva, stejně jako všechny sofistikované investory, k větší pozornosti, 
k potřebě verifikovat kroky, u nichž by dříve nevznikla pochybnost, že za investora zvládne bankovní úředník, a k potřebě zkoumat 
sféry, kterých by se dříve nedotkl, berouce je za bezpečné automatismy, integrální součásti vyspělého bankovního světa, jež není třeba 
přezkoumávat. Zpozornělého investora – střadatele, družstevníka nelze nechat na pochybách, je nezbytné poskytnout mu servis zjišťování 
informací, službu jakéhosi komplexního informačního servisu spojeného se správou jeho prostředků. Družstevníci tedy pociťují větší 
potřebu se setkávat, vedle běžné obchodní interakce mezi klienty, mezi nimiž probíhají vazby z obchodního styku, proto organizuje PDZ 
meetingy malých skupin, jinak obchodně nepropojených členů družstva, aby se vzájemně informovali, lépe poznali a zjistili, zda případně 
nemůže vzniknout spolupráce širší, než jen prostá pasivní koexistence v jednom družstvu. Družstevní základna je stále natolik, z dobrých 
mnohokráte uváděných důvodů, uměle drženou malou skupinou lidí v počtu schopným stále ještě spolurozhodovat v družstevním 
ostrakismu. Taková sestava umožňuje podobnou semknutost a koordinaci v rozhodování, jakou vykazuje ve výkonné práci pracovní tým 
družstevní záložny. 

V souvislosti s budováním vyrovnanější členské základny došlo k malým proměnám v členstvu, byli doporučeni a přizváni noví 
členové z řad kooperujících obchodních vazeb významných členů a odešli někteří členové, jejichž činnost se minimalizovala a jejichž společný 
pobyt pod jednou střechou s ostatním členstvem pozbyl smysluplného významu. Tyto proměny jsou spíše jen signálem k dalším posunům, 
pobídkou mírného, uvážlivého nabírání dalších aktivních členů a pročištění základny formou doporučení neaktivním členům zapojit se 
aktivně, případně se přesunout do jiného peněžního ústavu, jehož koncepce umožňuje prostou správu spících účtů, tedy něco, o co PDZ  
s ohledem na svoje dlouhodobé ambice, nemá primární zájem. 

Současná situace tedy přinesla potřebu prolongovat udržování početně menšího členstva a důraz na růst peněžního ústavu 
v kvalitě, nikoliv v kvantitě, zejména pokud jde o členskou základnu. Dalším významným prvkem, který vždy byl, alespoň pro část členské 
základny, společným jmenovatelem a který se při sbližování členů stává ještě významnějším tématem společným většině členů, jsou 
umělecká díla a jejich sbírky. Mezi družstevníky je několik investorů, kteří shodně analyzují výhodnost a bezpečí uložení peněz a jejich 
zhodnocování v umění, shledávajíce ho jako nepoměrně zajímavější formu investic, než investic do nemovitostí, cenných papírů či jiných 
standardních titulů trhu. Uložení prostředků do umění  v několika případech přináší jakousi investorskou krajní mez z hlediska vzdálenosti 
exitu, zlikvidnění, kde je záměrem vytvořit hodnotu spíše pro další generace a  dlouhodobě ji udržovat s tím, že ruku v ruce se zřízením 
takové investice dochází k podpoře umění jako kulturního dědictví. 
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S uměním a jeho živým obchodem jsou nicméně spojeny také flexibilní krátkodobé operace, postavené na aukčním prodeji,  
či sběratelských výměnách. Ty probíhají na tradiční, staletí utvářené bázi, která však velmi nesnadno nachází odraz u běžných bankovních 
operací. Zpřístupnit tento specifický obchod klientům a vytvořit dobré podmínky pro investice družstevníků do sběratelských předmětů, 
děl kulturní hodnoty, by mělo být dlouhodobě hlavním motivem dalšího zkvalitňování služeb klientům v rámci proměn činnosti PDZ.

Jakkoliv by se totiž zdálo, že pomáhat vytvářet pasivní, nespekulativní dlouhodobé uložení peněz do umění nemá pro PDZ a její 
ostatní klienty smysl, míněno v reálném čase krátkodobého a střednědobého horizontu operací a produktů frekventovaných v PDZ, může 
sehrát tato kategorie významnou roli v zárukách. Ručení nemovitostmi pro krátkodobé operace je mnohdy příliš zdlouhavé, s technologií 
zápisů do katastru nemovitostí, s vytvářením odhadů nemovitosti atd. To je jen příklad za několik dalších důvodů, proč tento nejběžnější 
způsob zajištění může pro svůj časový aspekt zkomplikovat či znemožnit některé rychlejší operace. Navíc představa nemovitosti jako 
záruky, ztrácí v dnešní době na atraktivitě a neposkytuje již dřívější pocit bezpečí. Přesto, že touto cestou se nejlépe vyhoví požadavkům 
regulátora, klient, jehož peníze mají být zaručeny nemovitostí, v krizí zmítaném světě, kde právě nemovitostní trh a jeho nestabilita krizi 
spustily, nebude nemovitost považovat za dobré jištění, ta sice může mít nakrásně mnohonásobně větší hodnotu než je úvěr, za který 
ručí, ale nemovitost je z principu hry dneška příliš masivním zbožím s malou likviditou na trhu. Vedle toho jsou umělecká díla snadno 
transportovatelné solitéry, jejich trh meziročně stále posiluje, aukční síně představují rozhodně stabilnější přepážku, než makléřství  
s realitami a za desetimilionový úvěr raději zvolí věřitel záruku v podobě patnácti jednomilionových obrazů dobré kvality a likvidnosti, než 
třeba dvacetimilionový byt v centru Prahy, který v dnešní době nepředstavuje, na rozdíl od obrazů, alternativu k pohotovým penězům. 
Atraktivita umění jako záruky, přijatelnější pro klienty než  nemovitosti, umožní některé institucializované sbírkové investici klientů použít 
jako přímé či doplňkové zajišťovací instrumenty. 

Jménem vedení naší záložny i všech jejích pracovníků Vám děkuji za Vaši důvěru, přeji Vám i v roce 2012 mnoho úspěchů a pevně 
věřím, že k nim napomohou i naše služby.

Mgr. Tereza Bisová
předsedkyně představenstva
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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

zisk/ztráta za běžné účetní období

další vlastní kapitál

Celkový objem vkladů

vklady členů

vklady družstevních záložen

závazky záložny ze zrušených 

vkladů a nepřipsaných úroků

Kapitálová přiměřenost

Stav k 31. 12. 2011
97

 37 410 tis. Kč

 35 000 tis. Kč

 30 tis. Kč

 0 Kč

 44 292 tis. Kč

 37 410 tis. Kč

 6 713 tis. Kč

 0 Kč

 169 tis. Kč

 0 Kč

 167 328 tis. Kč

 167 328 tis. Kč

 0 Kč

 0 Kč

 54,58 %

Stav k 31. 12. 2010
90

 37 200 tis. Kč

 35 000 tis. Kč

 30 tis. Kč

 0 Kč

 43 913 tis. Kč

 37 200 tis. Kč

 6 160 tis. Kč

 0 Kč

 553 tis. Kč

 0 Kč

 176 555 tis. Kč

 176 555 tis. Kč

 0 Kč

 0 Kč

 54,42 %

Stav k 30. 6. 2011
90

 37 200 tis. Kč

 35 000 tis. Kč

 30 tis. Kč

 0 Kč

 44 597 tis. Kč

 37 200 tis. Kč

 6 713 tis. Kč

 0 Kč

 684 tis. Kč

 0 Kč

 136 352 tis. Kč

 136 352 tis. Kč

 0 Kč

 0 Kč

 60,76 %

Základní údaje
Obchodní firma   Podnikatelská družstevní záložna

Právní forma    družstvo

Identifikační číslo   630 83 868

Sídlo    Celetná 17, Praha 1, PSČ 110 00

Ustavující členská schůze družstva   4. 9. 1995
Počet zakládajících členů družstva    34
Základní členský vklad     30 000 Kč
Datum zápisu družstva do obchodního rejstříku  1. 1. 1996
Zapsaný základní kapitál (zapsáno 11. 11. 2005)  35 000 000 Kč
Podnikatelská družstevní záložna nemá žádnou dceřinou společnost.

Vybrané ekonomické ukazatele
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Úvěrová komise 

předseda úvěrové komise    Ing. Zdeněk Truhlář

místopředsedkyně úvěrové komise   Ing. Hana Kosová

členka úvěrové komise    Alena Neumannová

Volené orgány Podnikatelské družstevní záložny 

Představenstvo

předsedkyně představenstva   Mgr. Tereza Bisová

místopředsedkyně představenstva   Jitka Urbanová

člen představenstva    Jan Stáhlík

Kontrolní komise

předseda kontrolní komise   Mgr. Robert Zelenka

místopředsedkyně kontrolní komise  Milena Křížková

členka kontrolní komise    Mgr. Martina Bahbouhová

V roce 2011 nebyly poskytnuty žádné úvěry osobám dle § 7 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb. Žádný člen úvěrové komise, kontrolní komise ani  
představenstva nevykonává funkci voleného orgánu jiné družstevní záložny ani nemá pracovní nebo obdobný poměr v jiné družstevní záložně. 
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Zpráva představenstva 

Představenstvo Podnikatelské družstevní záložny jednalo v roce 2011 tak, jak mu ukládají stanovy, vnitřní přepisy i platné právní 
předpisy. Členové statutárního orgánu řídili činnost a koordinovali hospodaření družstva v souladu se zákonem č. 87/1995 Sb., vyhláškami  
a opatřeními České národní banky a Ministerstva financí a v souladu s dalšími právními předpisy. 

Primárním zájmem při všech rozhodovacích činnostech představenstva bylo a je zabezpečení řádného výkonu činností záložny, 
ochrana klientských prostředků a eliminace rizik. Představenstvo při poskytování služeb svým klientům dbalo zejména na dodržení 
maximálního zajištění veškerých záložnou realizovaných produktů. Představenstvo vyhodnotilo činnost záložny a její hospodaření za rok 2011 
v souladu s hospodářskými zájmy členů PDZ. Záložna zaznamenala v průběhu roku 2011 nárůst své členské základny o 14 nových členů,  
7 členů ze záložny vystoupilo. Počet členů k 31. prosinci 2011 činil 97 členů. 

Podnikatelská družstevní záložna se bude i v roce 2012 snažit vytvářet dobré podmínky pro realizaci transakcí plynoucích z obchodních 
aktivit svých členů. I v tomto roce se bude představenstvo řídit svým původním záměrem, spočívajícím v tom, že družstevní záložna není 
primárně zaměřena na početně silný retail s průměrně malými vklady, ale na ekonomicky silné individuality a hospodářsky stabilní právnické 
osoby, aktivní v oblasti vyžadující složitější a individualizované vypořádací služby, které může záložna poskytnout. V průběhu roku 2011 záložna 
aktivně využívala a především rozšiřovala bankovní software, který pracovníkům záložny spolehlivě umožňuje rychlý přístup k informacím  
o klientech, včetně efektivnější správy a uchování dat.

Objem i rozsah poskytnutých úvěrů v roce 2011 byl v porovnání s  rokem 2010 o něco nižší, zájem klientů o poskytnutí záruk 
nebo závazných příslibů bankovních záruk, zejména pro oblast veřejných zakázek byl v roce 2011 srovnatelný s rokem 2010. Struktura 
pracovníků záložny je dlouhodobě stabilní, v polovině roku 2011 přijala záložna pracovníka pro IT podporu. Představenstvo hodnotí stálost 
personálního složení záložny pozitivně zejména proto, že Podnikatelská družstevní záložna klade důraz na individuální přístup ke svým 
klientům a vysoká fluktuace pracovníků by nebyla, minimálně v tomto ohledu, žádoucí. Věříme, že osobní znalost obchodních aktivit  
a potřeb jednotlivých klientů záložny ze strany našich pracovníků bude i do budoucna přispívat k účinné komunikaci a spolupráci mezi 
oběma stranami a bude významnou podporou v rozvoji, růstu a uspokojování rozmanitých hospodářských zájmů našich členů. Spolupráci 
a komunikaci s úvěrovou komisí při posuzování a hodnocení jednotlivých úvěrových případů hodnotí představenstvo jako velmi efektivní  
a účinnou. Strategie Podnikatelské družstevní záložny v roce 2011 byla charakteristická obezřetným postupem při poskytování služeb svým 
klientům, s důrazem na minimalizaci rizik.



V roce 2011 hospodařila Podnikatelská družstevní záložna se ziskem. Výše čistého zisku dosáhla částky 169 228,- Kč. 

Záložna neměla v roce 2011 žádné finanční investice.

Záložna neměla v roce 2011 podíl v jiné společnosti ani záložně, ani nesdružila prostředky záložny s třetím subjektem.

Záložna v roce 2011 vystavila 11 záruk ve formě bankovní záruky za své členy.

K 31. 12. 2011 záložna neměla žádné závazky ani pohledávky po lhůtě splatnosti.

Mgr. Tereza Bisová
předsedkyně představenstva
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Návrh představenstva na rozdělení zisku 

Představenstvo navrhuje rozdělit čistý zisk ve výši  169 228,- 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. 84 614 Kč. K 31. 12. 2011 
byla výše rezervního fondu 3 356 511,17 Kč.

Po schválení navýšení o 84 614 Kč bude výše rezervního fondu 3 441 125,17 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. 84 614 Kč. Ke dni 31. 12. 2011 byla výše rizikového fondu 3 356 511,18 Kč. 

Po schválení navýšení o 84 614 Kč bude výše rizikového fondu činit 3 441 125,18 Kč.

Tím bude zisk za rok 2011 zcela rozdělen.

Mgr. Tereza Bisová
předsedkyně představenstva
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Zpráva kontrolní komise 

 Kontrolní komise Podnikatelské družstevní záložny se v roce 2011 scházela podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce tak, 
jak jí ukládají platné právní předpisy. V tomto roce se sešla celkem čtyřikrát a na svých zasedáních se zabývala nejen realizací plánu kontrol, 
ale operativně též aktuálními otázkami. Mimo tato zasedání kontrolní komise byli jednotliví členové aktivní v rámci svých úkolů a agendy 
směřující k naplnění stanovených cílů. Kontrolní komise sledovala hospodaření záložny na základě zpráv a informací od představenstva, 
sledovala chod družstevní záložny a provedla v průběhu roku 2011 kontroly zaměřené především na činnost pracovníka AML, na monitoring 
úvěrové a kapitálové přiměřenosti, na kontrolu vedení účetnictví, dále se zaměřila na kontrolu dodržování předpisů o mezinárodních sankcích 
a dodržování právních a interních předpisů, na zásady poskytování úvěrů, na zásady výkaznictví, na dodržování finančních limitů a v neposlední 
řadě na školení stávajících i nových pracovníků v odpovídajícím rozsahu. Prověřeno bylo mimo jiné též dodržování informační povinnosti 
vůči ČNB, dodržování platných právních předpisů a soulad vnitřních předpisů záložny s právními předpisy. Kontrolní komise shledala, že 
představenstvo záložny jednalo v roce 2011 tak, jak mu ukládají stanovy, vnitřní předpisy a platné právní předpisy a v souladu se zájmy členů 
záložny. Kontrolní komise byla seznámena s výroční zprávou Podnikatelské družstevní záložny za rok 2011 včetně zprávy představenstva  
a došla k závěru, že výroční zpráva koresponduje s výsledkem hospodaření a odráží reálný obraz finanční situace v Podnikatelské družstevní 
záložně.

Podnikatelská družstevní záložna hospodařila v roce 2011 se ziskem, nicméně s nižším, než v roce loňském, proto v zájmu opatrnosti 
a tvorby rezerv kontrolní komise podporuje myšlenku nerozdělovat zisk mezi jednotlivé členy, ale ve společném zájmu všech, jej použít  
z 50 % na příděl do rezervního fondu a z 50 % do rizikového fondu. Kontrolní komise Podnikatelské družstevní záložny nemusela  
v roce 2011 projednávat žádné stížnosti od členů záložny. Kontrolní komise byla po celý rok v nepřetržitém kontaktu s představenstvem, 
dohlížela na představenstvem předkládané výsledky hospodaření družstva a pro plnění svých úkolů měla veškeré podmínky. Na požádání 
dostávala řádně a včas potřebné informace a podklady týkající se finanční situace i dalších podstatných záležitostí v hospodaření 
záložny. 

Členové kontrolní komise nepřijali od záložny žádná nepeněžitá plnění. 
 
Kontrolní komise dohlížela na funkčnost a efektivnost řídícího a kontrolního systému a podílela se na směřování, plánování  

a vyhodnocování činnosti vnitřního auditu a vyhodnocování compliance. Kontrolní komise shledala řídící a kontrolní systém Podnikatelské 
družstevní záložny funkčním a efektivním. Kontrolní komise neshledala v hospodaření družstva žádné závažné nedostatky. Kontrolní komise 



doporučuje členské schůzi schválit výroční zprávu předkládanou představenstvem PDZ za rok 2011 a souhlasí s řádnou účetní závěrkou  
záložny, tak jak byla představenstvem předložena. Představenstvo spolu s kontrolní komisí a v úzké spolupráci s AML officerem sledovalo  
a vyhodnocovalo systém AML v PDZ, jeho fungování a aplikaci. Opatření, postupy, vnitřní předpisy i samotná jejich aplikace pracovníky PDZ, 
jsou na vysoké úrovni. Aplikace těchto opatření v podmínkách PDZ zajišťuje maximální možnou ochranu před zneužitím možnosti financování 
terorismu a zamezují legalizaci výnosů z trestné činnosti. Systém AML byl vyhodnocen jako plně funkční. Kontrolní komise PDZ disponuje 
komplexním vnitřním řídícím a kontrolním systémem sestávajícím ze souboru předpisů, vnitřních procesů, nařízení, pokynů, operačních  
a operativních mechanismů, kontrolních mechanismů apod., a to v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy. Součástí vnitřního 
řídícího a kontrolního systému jsou i rozhodovací a kontrolní procesy vykonávané jednotlivými pracovníky. V hlavních aspektech fungování 
PDZ, jakož i v oblasti nakládání, kontroly a monitoringu klientských peněžních prostředků i prostředků záložny, dodržování stanovených  
i nastavených limitů je systém bez závad a plně funkční. 

Kontrolní komise projednala a vzala na vědomí zprávu představenstva o činnosti představenstva a záložny za rok 2011. 

Mgr. Robert Zelenka
předseda kontrolní komise
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Zpráva úvěrové komise

Úvěrová komise se v roce 2011 scházela dle potřeby, zajišťovala výkon činností v souladu s jednacím řádem, stanovami Podnikatelské družstevní 
záložny a s platnými právními předpisy České republiky. Úvěrová komise posuzovala především bonitu klientů, účel požadovaných prostředků, výši 
úrokových sazeb, výši poplatků a způsoby zajištění jednotlivých expozic.

Družstevní záložna vykazovala v roce 2011 ve srovnání s předešlým obdobím mírný pokles v počtu poskytnutých úvěrů. Za toto období 
byly schváleny, poskytnuty a následně čerpány 4 úvěry v souhrnné výši 25 900 000,- Kč. Dále byl poskytnut 1 příslib úvěru ve výši 8 000 000,- Kč.  
K 31. 12. 2011 má družstevní záložna poskytnuto 6 úvěrů s nesplacenou jistinou ve výši 30 400 000,- Kč a 1 příslib úvěru ve výši 8 000 000,- Kč.

V průběhu roku 2011 se družstevní záložna soustředila především na poskytování bankovních záruk a jejich příslibů, které představují menší 
míru rizika neuhrazení závazku oproti úvěrové činnosti. V roce 2011 bylo členům záložny poskytnuto 6 nových bankovních záruk v celkové výši  
26 600 000,- Kč, 5 příslibů bankovních záruk v úhrnné výši 14 400 000,- Kč a 1 520 000,- USD. Ze strany beneficientů nebyly doposud uplatněny žádné 
nároky na jejich plnění. K 31. 12. 2011 má záložna poskytnuty 3 bankovní záruky v celkové výši 6 070 000,- Kč a 5 554,00 EUR.

Úvěrová komise v roce 2011 sledovala vývoj již poskytnutých úvěrů, bankovních záruk či jejich příslibů a věnovala se zejména možnostem 
zvýšení efektivity úvěrových procesů.

28. ledna 2011 vydala Česká národní banka rozhodnutí, že nově zvolená členka úvěrové komise, paní Ing. Hana Kosová, splňuje podmínky pro 
výkon funkce voleného člena orgánu Podnikatelské družstevní záložny. Na základě tohoto kladného vyjádření České národní banky došlo k novému 
uspořádání úvěrové komise.

Členové úvěrové komise nepřijali od záložny žádné peněžité či nepeněžité plnění.

Záložna nemusela v roce 2011 vytvářet opravné položky k úvěrům, k příslušenství úvěrů a bankovních záruk, ani rezervy k bankovním zárukám 
či příslibům. Veškeré poskytnuté expozice (včetně jejich příslušenství) byly v souladu s vyhláškou č. 123/2007 Sb., zařazeny do kategorie tzv. pohledávek 
bez selhání dlužníka, a sice standardních pohledávek.

Podnikatelská družstevní záložna neeviduje k 31. 12. 2011 žádné sledované, nestandardní, pochybné či ztrátové pohledávky. V roce 2011 
nebyla žádná z pohledávek záložny za klienty restrukturalizována.

Ing. Zdeněk Truhlář
předseda úvěrové komise



Finanční část

2011
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Rozvaha ke dni 31. 12. 2011

Běžné účetní období
2011

Minulé účetní
období 2010AKTIVA

v tis. Kč

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1.    Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry
přijímané centrální bankou k refinancování

v tom:                              a)  vydané vládními institucemi

b)  ostatní

1

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami

v tom:                              a)  splatné na požádání

b)  ostatní pohledávky

Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen

v tom:                              a)  splatné na požádání

b)  ostatní pohledávky

Dluhové cenné papíry

v tom:                              a)  vydané vládními institucemi

b)  vydané ostatními osobami

Dlouhodobý nehmotný majetek

z toho:                             a)  zřizovací výdaje

b)  goodwill

c)  software

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

Účasti s podstatným vlivem

z toho:                            v bankách

Účasti s rozhodujícím vlivem

z toho:                            v bankách

Dlouhodobý hmotný majetek

z toho:         a)  pozemky a budovy pro provozní činnost

                   b)  samostatné movité věci

Ostatní aktiva

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Náklady a příjmy příštích období

Aktiva celkem

Č.ř.
korekce

(OP)

 

 

112 458 

112 458 

 

38 892 

38 892 

  

 

 

 

 

 

 

 

449 

100 

349 

694 

 

694 

480 

 

245 

brutto netto

59 509 59 509

212 727 212 116 221 107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 212

100

112

 399

399

 

611 

32 147

 

 

112 458 

112 458 

 

38 892 

38 892 

 

  

 

 

 

 

 

 

 237 

 

 

237 

295 

 

295 

 480 

245

123 493 

123 493 

 

64 471 

64 471 

 

 

 

 

 

 

 

 

 297 

 

297 

401 

 

401 

227 

 

71 

Roční účetní závěrka Podnikatelské družstevní záložny
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Běžné účetní
období 2011

Minulé účetní
období 2010

PASIVA
v tis. Kč

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

      Pasiva celkem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen

v tom:                              a)  splatné na požádání

b)  ostatní závazky

Závazky z dluhových cenných papírů

v tom:                              a)  emitované dluhové cenné papíry

b)  ostatní závazky z dluhových cenných papírů

Základní kapitál

z toho:                             a)  splacený základní kapitál
b)  vlastní akcie

Ostatní pasiva

Podřízené závazky

Zisk nebo ztráta za účetní období

Emisní ážio

Rezervní fond na nové ocenění

Kapitálové fondy

Č.ř.

176 555 

124 797 

 51 758 

 

 

503 

136 

 

 

 

 

 

37 200 

37 200 

 

 

6 160 

6 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

553 

221 107 

Závazky vůči bankám a družstevním záložnám

v tom:                              a)  splatné na požádání

b)  ostatní závazky

Výnosy a výdaje příštích období

Rezervy

v tom:                              a)  na důchody a podobné závazky

b)  na daně

c)  ostatní

Oceňovací rozdíly

z toho:                             a)  z majetku a závazků

b)  ze zajišťovacích derivátů

c)  z přepočtu účastí

Ner. zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

v tom:                              a)  povinné rezervní fondy a rizikové fondy

b)  ostatní rezervní fondy

c)  ostatní fondy ze zisku

167 328 

133 105 

 34 223 

 

 

496 

 

 

 

 

 

 

37 410 

37 410 

 

 

6 713 

6 713 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169 

212 116 
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Běžné účetní
období 2011

Minulé účetní
období 2010

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Č.ř.

6 292 

1 062 

 

 

 

 

 

888 

23 

 

5 835 

6 425 

4 677 

2 655 

1 990 

644 

21 

2 022 

 

127 

 

701 

 

 

 

148 

553 

Výnosy z úroků a podobné výnosy

z toho:   úroky z dluhových cenných papírů

Náklady na úroky a podobné náklady

z toho:  náklady na úroky z dluhových cenných papírů

Výnosy z akcií a podílů

v tom:   a)  výnosy z účastí s podstatným vlivem

b)  výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem

c)  ostatní výnosy z akcií a podílů

Výnosy z poplatků a provizí

Náklady na poplatky a provize

Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací

Ostatní provozní výnosy

Ostatní provozní náklady

Správní náklady

a) náklady na zaměstnance

z toho:   aa) mzdy a platy

ab) sociální a zdravotní pojištění

ac) penzijní připojištění, nemocenské dávky

b)  ostatní správní náklady

Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku

Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku

Rozpuštění opravných pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek

Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám

Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem

Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek 

k účastem s rozhodujícím  a podstatným vlivem

Rozpuštění ostatních rezerv

Tvorba a použití ostatních rezerv

Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem

Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním

Mimořádné výnosy

Mimořádné náklady

Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním

Daň z příjmů

Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

4 547 

921 

 

 

 

 

 

1 129 

31 

 

8 788 

8 440 

4 582 

2 042 

1 504 

511 

27 

2 540 

 

219 

 

270 

 

 

 

101 

169 

v tis. Kč

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2011



Přílohy k výroční zprávě za rok 

2011
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Údaje o kapitálu (v tis. Kč)

Souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných

položek a stanovených limitů pro dodatkový kapitál

Souhrnná výše původního kapitálu (tier 1)

  Souhrnná výše hlavního původního kapitálu

Splacené členské vklady členů DZ

Rezervní fondy a nerozdělený zisk

Povinné rezervní a rizikové fondy

Další odčitatelné položky z původního kapitálu

Nehmotný majetek jiný než goodwill

Souhrnná výše vedlejšího původního kapitálu

Souhrnná výše dodatkového kapitálu (tier 2)

Souhrnná výše odčitatelných položek od původního a dodatkového kapitálu

Souhrnná výše kapitálu na krytí tržního rizika (tier 3)

31. 12. 2011            

43 886

43 886

43 886

37 410

6 713

6 713

-237

-237

0

0

0

0

Příloha č. 1

I. Údaje o kapitálu

a. Souhrnná informace o podmínkách a hlavních charakteristikách kapitálu a jeho složek

Podnikatelská družstevní záložna stanovuje kapitál na individuálním základě. V případě PDZ se tento kapitál skládá pouze 

z hlavního původního kapitálu. Tento kapitál je tvořen zejména splacenými členskými vklady, které k 31. 12. 2011 činí 37 410 tis. Kč. 

Další významnou položkou jsou povinné rezervní a rizikové fondy ve výši 6 713 tis. Kč (tato položka byla na základě rozhodnutí členské 

schůze konané dne 29. 06. 2011 navýšena o veškerý zisk po zdanění za rok 2010). Původní kapitál je dále snížen o odčitatelnou 

položku ve výši 237 tis. Kč, kterou představuje nehmotný majetek jiný než goodwill.

b. Souhrnná výše kapitálu a odčitatelných položek
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Přehled kapitálových požadavků (v tis. Kč)

Kapitálové požadavky celkem

Kap. požadavek k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem

Kap. požadavek k expozicím vůči institucím

Kap. požadavek k podnikovým expozicím

Kap. požadavek k expozicím zajištěným nemovitostmi

Kap. požadavek k ostatním expozicím

Kap. požadavek k vypořádacímu riziku

Kap. požadavek k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem

Kap. požadavek k operačnímu riziku celkem

Kap. požadavek k oper. riziku při BIA 

Kap. požadavek k riziku angažovanosti obchod. portfolia

Kap. požadavek k ostatním nástrojům obchod. portfolia

        31. 12. 2011

6 432

5 061

1 799

2 997

164

101

0

0

1 371

1 371

0

0

Poměrové ukazatele

Ukazatel kapitálové přiměřenosti

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)

Rentabilita průměrného původního kapitálu (ROAE)

Aktiva na 1 zaměstnance (v tis. Kč)

Správní náklady na 1 zaměstnance (v tis. Kč)

Zisk nebo ztráta po zdanění na 1 zaměstnance (v tis. Kč)

31. 12. 2011     

54,58 %

0,09 %

0,39 %

26 514,50

572,75

  21,13

II. Údaje o kapitálových požadavcích

Podnikatelská družstevní záložna používá k výpočtu kapitálového požadavku k úvěrovému riziku standardizovaný přístup (STA). 

Pro výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku je uplatňován přístup základního ukazatele, tedy přístup BIA.

III. Poměrové ukazatele
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Příloha č. 2

Příloha k účetní závěrce za účetní období  1. 1. 2011 – 31. 12. 2011

I. Informace o oborech činnosti a zeměpisných oblastech

Název    Podnikatelská družstevní záložna 

Právní forma   družstvo

Sídlo společnosti  Celetná 17/595, Praha 1, PSČ 110 00

Datum vzniku   21. 12. 1995

Identifikační číslo  630 83 868 

Předmět činnosti PDZ je vymezen zákonem č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech 

v platném znění. Činnost družstva je vykonávána v rozsahu povolení vydaného dozorovým 

orgánem. Jedná se o:

 
•  přijímání vkladů od členů,

•  poskytování úvěrů členům,

•  platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy,

•  poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky za členy.

Výsledek hospodaření před zdaněním k 31. 12. 2011  270 tis. Kč.

Výsledek hospodaření po zdanění   k 31. 12. 2011  169 tis. Kč.

II. Uplatněné účetní metody

a. Účetní závěrka je zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  

ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MF ČR č. 501/2002 Sb., ze dne 5. 12. 2002 kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

pro účetní jednotky, které jsou bankami nebo jinými finančními institucemi, a českými účetními 

standardy.



21

b. Účetním obdobím je kalendářní rok. Podnikatelská družstevní záložna nesestavuje konsolidovanou účetní závěrku, protože 

nevlastní žádné účasti v jiných právnických osobách a nemá kontrolu v žádné právnické osobě.

c. Zásoby a nákup materiálu se účtuje způsobem „B“. Všechny druhy zásob jsou oceňovány pořizovací cenou. Dlouhodobý majetek 

hmotný i nehmotný je oceňován pořizovacími cenami. Během účetního období nebyly provedeny změny v oceňování. Pohledávky a závazky 

jsou oceňovány při vzniku v nominální hodnotě, hotovost i peníze na účtech jsou evidovány v nominální hodnotě, finanční prostředky 

vyjádřené v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním (denním) kurzem ČNB.

d. Okamžikem uskutečnění účetního případu je zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den provedení platby, popř. inkasa z účtu 

klienta, den připsání prostředků na účet u PDZ. V případech, na které se nevztahuje předchozí ustanovení, se tímto dnem rozumí zejména 

den, ve kterém dojde k nabytí nebo zániku vlastnictví, ke vzniku pohledávky a závazku, jejich změně nebo zániku, den vydání nebo převzetí 

záruky, příp. úvěrového příslibu a dalším skutečnostem, které jsou předmětem účetnictví a které nastaly. Účetní případy, které nelze účtovat 

v běžném účetním období ke dni sestavení účetní závěrky, jsou do daného účetního období zaúčtovány prostřednictvím účtů časového 

rozlišování nebo dohadných položek.

e. Postupy odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč je zařazen do příslušné odpisové skupiny a je uplatňován účetní odpis podle odpisového plánu. 

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je rovněž odepisován podle odpisového plánu stanoveného účetní jednotkou. Odpisy jsou 

účtovány v souladu s odpisovým plánem na vrub nákladů proti příslušnému účtu oprávek měsíčně. V roce 2011 družstvo netvořilo žádné 

opravné položky ani rezervy k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku. Drobný hmotný i nehmotný majetek se účtuje přímo 

do spotřeby.

f. Postupy účtování obchodů s cennými papíry, deriváty, devizové obchody

Záložna neobchoduje s cennými papíry a deriváty.

g. 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.
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h. Zásady a postupy výpočtu výše opravných položek a rezerv včetně vysvětlení základních předpokladů pro jejich použití: opravné 

položky nebyly tvořeny.

i. Riziková váha aktiv a podrozvahových položek, která je ovlivněna zejména druhem expozice a způsobem jejího zajištění, je stanovena 

podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry  

ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., a vyhlášky 89/2011 Sb. Použité zajištění expozic má vliv na výpočet angažovanosti, 

kapitálových požadavků a tudíž kapitálové přiměřenosti družstevní záložny.

III. Použité finanční nástroje

a. Kvalitativní informace

Žadatel o úvěr (dlužník) je hodnocen na základě posouzení několika kritérií, zejména majetkové situace, příjmů dosažených  

v minulých obdobích, schopnosti splácet v budoucnu úvěr, podnikatelského záměru, účelu úvěru a hodnoty navrhovaného zajištění. 

Dalším významným kritériem je historie dlužníka u PDZ. U úvěrů poskytovaných právnickým osobám, nebo fyzickým osobám, které 

jsou podnikateli, je požadováno předložení finančních výkazů za předcházející období. 

Klasifikace pohledávek vychází z interního předpisu a z obecně platných právních předpisů, kterými se stanoví pravidla pro klasifikaci 

pohledávek a tvorbu opravných položek a rezerv spořitelních a úvěrních družstev.

Opravné položky k pohledávkám se tvoří v souladu s vyhláškou č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, 

spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění pozdějších předpisů.

Nejčastějšími typy zajištění úvěrů je ručení fyzickými osobami a právnickými osobami, prohlášení ručitelů, zástavní právo  

k nemovitosti, ručení zástavou pohledávky, směnkou, notářským zápisem s doložkou přímé vykonatelnosti.

PDZ nepoužívá hodnocení zveřejňované hodnotícími agenturami.

V případě potřeby by bylo vymáhání pohledávek u dlužníků realizováno zasláním upomínky, zasláním žalobní upomínky  

a upozornění před podáním soudní žaloby. Na způsob vymáhání má vliv výše předpokládaných nákladů k výši dlužné pohledávky 

a k očekávanému výsledku, zohledňuje se i časové hledisko návratnosti dlužné pohledávky. 

PDZ hodnotí svoje úvěrové portfolio jako standardní, podíl ohrožených pohledávek k celkovým pohledávkám je 0 %.

PDZ nemá smluvní závazek z rekurzních dohod.

•

•

•

•

•

•

•

•
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b. Kvantitativní informace

• Členění majetku podle hlavních kategorií partnerů

• Členění majetku a závazků podle zbytkové doby splatnosti

Pohledávky (v tis. Kč)

Pohledávky za klienty

Pohledávky za bankami

Pohledávky za družstevními záložnami

Celkem

31. 12. 2010     

64 471

123 493

187 964

31. 12. 2011     

38 892

112 458

151 350

Aktiva (v tis. Kč)

Pokladní hotovost 
a vklady u CB

Vklady u bank

Vklady u jiných
družstevních záložen

Pohledávky za členy

Ostatní aktiva

Celkem

59 509

112 458

290

172 257

do 3 
měsíců

od 3
měsíců do

1 roku
od 1 roku
do 5 let nad 5 let bez

specifikace celkem

35 602

35 602

3 000

3 000

1 257

1 257

59 509

112 458

38 892

1 257

212 116
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• Klasifikace pohledávek za klienty

• Standardní pohledávky 

Pohledávka se považuje za standardní, pokud není důvod pochybovat o jejím úplném splacení. Splátky jistiny i příslušenství jsou hrazeny 

řádně, žádná z nich není po splatnosti déle než 30 dnů a žádná z pohledávek za dlužníkem nebyla v posledních 2 letech z důvodu zhoršení 

jeho finanční situace restrukturalizována.

 

• Sledované pohledávky

Pohledávka se považuje za sledovanou, pokud je s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka pravděpodobné její úplné splacení 

aniž by PDZ přistoupila k uspokojení svého nároku ze zajištění. Splátky jistiny nebo příslušenství jsou hrazeny s dílčími problémy, avšak 

žádná z nich není po splatnosti déle než 90 dnů nebo žádná z pohledávek za dlužníkem nebyla v posledních 6 měsících z důvodu zhoršení 

jeho finanční situace restrukturalizována. 

Pasiva (v tis. Kč)

Závazky vůči 
klientům

Závazky vůči třetím 
osobám

Kapitál

Ostatní pasiva

Celkem

161 105

54

161 159

do 3 
měsíců

od 3
měsíců do

1 roku
od 1 roku
do 5 let nad 5 let bez

specifikace celkem

2 750

2 750

3 473

3 473

406

44 292

36

44 734

167 328

406

44 292

90

212 116
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• Nestandardní pohledávky

Pohledávka se považuje za nestandardní, pokud její úplné splacení je zejména s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka 

nejisté. Její částečné splacení je vysoce pravděpodobné, aniž by PDZ přistoupila k uspokojení svého nároku ze zajištění. Pohledávka se 

považuje za nestandardní také tehdy, pokud jsou splátky jistiny nebo příslušenství hrazeny s problémy, avšak žádná není po splatnosti déle 

než 180 dnů.

• Pochybné pohledávky

Pohledávka se považuje za pochybnou, pokud její úplné splacení je zejména s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka vysoce 

nepravděpodobné. Její částečné splacení je možné a pravděpodobné, aniž by PDZ přistoupila k uspokojení svého závazku za zajištění. 

Pohledávka se považuje za pochybnou také tehdy, pokud splátky jistiny nebo příslušenství jsou hrazeny s problémy, avšak žádná z nich 

není po splatnosti déle než 360 dnů.

• Ztrátové pohledávky

Pohledávka se považuje za ztrátovou, pokud její úplné splacení je zejména s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka nemožné. 

Přepokládá se, že tato pohledávka nebude uspokojena, nebo uspokojena pouze částečně ve velmi malé částce, aniž by banka nebo 

družstevní záložna přistoupila k uspokojení svého nároku ze zajištění. Pohledávka se považuje za ztrátovou také tehdy, pokud jsou splátky 

jistiny nebo příslušenství po splatnosti déle než 360 dnů. Za ztrátovou se také považuje pohledávka za dlužníkem ve vyrovnávacím řízení 

nebo pohledávka za dlužníkem, na jehož majetek byl prohlášen konkurz.

Restrukturalizované pohledávky jsou pohledávky, u kterých by PDZ přistoupila vzhledem k finanční a ekonomické situaci dlužníka ke změně 

smluvních podmínek ve prospěch dlužníka. V průběhu účetního období nebyly restrukturalizovány žádné pohledávky z finanční činnosti.

Popis (v tis. Kč) 

Standardní pohledávky

Sledované pohledávky

Nestandardní pohledávky

Pochybné pohledávky

Ztrátové pohledávky

Celkem

Opravné položky celkem

31. 12. 2010     

187 964

187 964

31. 12. 2011     

151 350

151 350
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IV. Podstupovaná rizika

PDZ se při své činnosti řídí zákonem č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech ve znění pozdějších předpisů. V této oblasti se 

jedná především o operace spojené s vklady členů a o poskytování úvěrů a bankovních záruk, které podléhají úvěrovému riziku. PDZ 

nepoužívá deriváty, spekulace ani zajišťování. PDZ nepodléhá akciovému ani komoditnímu riziku.

 

a. Úvěrové riziko
Úvěrové riziko je riziko neschopnosti protistrany dostát svým závazkům. PDZ provádí pravidelné analýzy úvěrového portfolia a kontroluje 

plnění podmínek protistranou. V případech selhání dlužníků prověřuje možnosti řešení vzniklé situace včetně realizace pohledávky či 

realizace zajištění.

b. Úrokové riziko
Za úrokové riziko je považováno riziko změny hodnoty finančního nástroje z důvodu změn tržních úrokových sazeb. PDZ má velice 

konzervativní strategii. V rámci tohoto přístupu financuje PDZ svou obchodní činnost pouze z prostředků, které sama spravuje. Na základě 

své strategie tedy nedrží žádné nástroje obchodního portfolia, které podléhají úrokovému riziku. Není tak vystavena nebezpečí ztrát  

z důvodu změn tržních úrokových sazeb.

c. Měnové riziko
Měnové riziko je generováno nesouladem krátkých a dlouhých pozic v jednotlivých cizích měnách. Měnové riziko je riziko různé změny 

hodnoty aktiv a pasiv vyjádřené v domácí měně v důsledku změny zahraničních měnových kurzů. PDZ udržuje celkovou měnovou pozici 

pod limitem 2 % z kapitálu podle části čtvrté hlavy III Vyhlášky a tudíž nemusí stanovovat kapitálový požadavek k měnovému riziku. Každý 

pracovník PDZ je před sjednáváním obchodu povinen si ověřit, zda-li uzavřením obchodu nedojde k překročení limitu pro řízení měnového 

rizika. V případě zjištění překročení limitu 2 % z kapitálu pověřený zaměstnanec neprodleně informuje představenstvo, které neprodleně 

učiní nezbytná opatření vedoucí k okamžitému snížení celkové měnové pozice, a to nákupem nebo prodejem měny, jejíž pozicí bylo 

překročení limitu způsobeno.
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d. Riziko likvidity
Riziko likvidity vzniká z transformace krátkodobých zdrojů na dlouhodobá aktiva. Riziko likvidity je riziko neschopnosti financovat závazky 

PDZ nástroji s vhodnou splatností a riziko neschopnosti PDZ likvidovat/prodat aktiva za přijatelnou cenu v přijatelném časovém horizontu 

tak, aby byly včas uspokojeny veškeré závazky PDZ. PDZ pravidelně vyhodnocuje peněžní toky. Sledování peněžních toků je prováděno  

v měsíčním intervalu. Měsíční interval byl stanoven na základě sledování dlouhodobého vývoje aktivit PDZ. V případě prudkého nárůstu 

počtu operací představenstvo tento interval přehodnotí. Likvidní limit běžně stanovuje představenstvo na 1 kalendářní rok jako 10 %  

z průměru objemu vkladů klientů za předchozí kalendářní rok. Tento limit může představenstvo v rámci strategie upravit.

e. Operační riziko
PDZ stanovuje kapitálový požadavek k operačnímu riziku podle přístupu BIA, nebo-li přístupu základního ukazatele. Kapitálový požadavek 

k operačnímu riziku je dle tohoto přístupu roven 15 % z hodnoty relevantního ukazatele. Hodnota relevantního ukazatele (tříletý průměr 

součtu čistého úrokového a neúrokového výnosu) dle přístupu BIA se počítá jednou ročně na základě údajů obsažených ve výkazu VYZAS20 

(DZ (ČNB)20-12) - Výnosy, náklady, zisky a ztráty (stav ke dni 31. 12. daného roku) za poslední 3 účetní období, které jsou ověřeny externím 

auditorem. Za stanovení výchozí hodnoty relevantního ukazatele a za její roční aktualizaci odpovídá osoba pověřená řízením rizik.

 

V. Účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem 

Na základě zákona č. 87/1995 Sb., nesmí spořitelní družstva nabývat majetkové podíly v právnických osobách. PDZ tedy žádné účasti, ani  

s podstatným vlivem ani s rozhodujícím vlivem, nevlastní.

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 10% podíl (kvalifikovanou účast) na základním kapitálu družstevní záložny (údaje k 31. 12. 2011):

a. Gozer Financial Services GmbH
se sídlem Wien, Kübeckgasse 18/14, IČ: FN 101517s, Rakousko    

podíl na základním kapitálu:   18,52 %   

hodnota podílu na základním kapitálu:  6 930 000 Kč

b. WASTECH a.s. 
se sídlem Praha 10, Ostružinová 36/3175, IČ: 607 33 276, Česká republika 

podíl na základním kapitálu:   18,52 %    

hodnota podílu na základním kapitálu:  6 930 000 Kč

c. GEMA ART GROUP a.s.  
se sídlem Praha 1, Haštalská 760/27, IČ: 264 37 741, Česká republika 

podíl na základním kapitálu:   18,52 %  

hodnota podílu na základním kapitálu:  6 930 000 Kč.

VI. Významné položky v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty

Ke konci účetního období PDZ neeviduje žádné podřízené závazky ani podřízená aktiva. Záložna nevytváří konsorcia ani neposkytuje 

konsorcionální úvěry, neobchoduje s cennými papíry, nevlastní podíl dluhových cenných papírů, nerealizuje repoobchody. PDZ neeviduje 

opravné položky k pohledávkám za klienty. Záložna eviduje odložený daňový závazek ve výši 3 914,- Kč.
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Pohledávky

V roce 2011 poskytla PDZ svým členům krátkodobé úvěry s dobou splatnosti do 1 roku, střednědobé úvěry s dobou splatnosti do 3 let. 

Převažují krátkodobé úvěry.

Závazky

PDZ neeviduje závazky k podnikům ve skupině, z titulu uplatnění zástavního nebo zajišťovacího práva. Veškeré závazky jsou vyúčtovány  

v účetnictví. PDZ nevykazuje závazky po lhůtě splatnosti ani podřízené závazky.

Položka (v tis. Kč) 

Pohledávky za členy DZ z úvěrů (brutto) 

v tom:  standardní úvěry

            sledované a ohrožené úvěry

            jiné pohledávky za členy

Debetní zůstatky běžných účtů (BÚ)

Pohledávky za členy celkem

Opravné položky k pohledávkám

31. 12. 2010     

64 471

64 209

262

64 471

31. 12. 2011     

38 892

38 737

155

38 892

31. 12. 2008     

44 687

44 601

86

44 687

31. 12. 2009     

96 009

95 951

58

96 009

31. 12. 2008     

74 275

46 275

28 000

74 275

953

738

60

155

Položka (v tis. Kč) 

Závazky vůči bankám a DZ

Závazky vůči členům

- běžné účty členů

- spořící účty členů

- termínované vklady členů

Závazky vůči členům celkem

Ostatní závazky celkem

- z obchodního styku 

- vůči Fondu pojištění vkladů

- ostatní

31. 12. 2010     

176 555

148 555

28 000

176 555

639

436

67

136

31. 12. 2011     

167 328

139 328

28 000

167 328

496

344

62

90

31. 12. 2009     

162 054

128 054

34 000

162 054

1 181

854

125

202
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Majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek             Dlouhodobý hmotný majetek

 

297

52

349

112

112

297

237

SoftwarePopis (v tis. Kč) 
Pořizovací cena

Stav k 1. 1. 2011

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31. 12. 2011

Oprávky a opravné položky

Stav k 1. 1. 2011

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31. 12. 2011

Zůstatková cena

Stav k 31. 12. 2010

Stav k 31. 12. 2011

 

175

175

101

21

122

73

52

Trezory  

45

45

25

10

35

20

10

Zabezpeč.
systém  

112

112

85

18

103

27

9

Nábytek  

362

362

101

58

159

261

203

Ostatní  

694

694

312

107

419

381

274

  CelkemPopis (v tis. Kč) 
Pořizovací cena

Stav k 1. 1. 2011

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31. 12. 2011

Oprávky a opravné položky

Stav k 1. 1. 2011

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31. 12. 2011

Zůstatková cena

Stav k 31. 12. 2010

Stav k 31. 12. 2011
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Finanční majetek a jeho struktura

PDZ nevykazuje mimořádné náklady ani mimořádné výnosy.

Nerozdělený zisk z minulých let je ve výši 0,- Kč. 

Ve sledovaném období vykazuje PDZ kladný výsledek hospodaření – zisk ve výši 169 228,- Kč.

PDZ nepřevzala od třetích osob do správy a k obhospodařování žádné hodnoty a ani žádné hodnoty třetím osobám do správy  

a k obhospodařováni nepředala. PDZ nemá závazky vůči klientům v souvislosti s poskytováním investičních služeb, družstvo 

neposkytuje tyto služby.

Přehled výnosů z finančních činností

Přehled nákladů z finančních oblastí

Položka (v tis. Kč) 

Hotovost – pokladna, ceniny 

Vklady u centrálních bank

Pohledávky za bankami a DZ

- splatné na požádání

- ostatní pohledávky

Celkem

31. 12. 2010     

32 147

123 493

123 493

155 640

31. 12. 2011     

59 509

112 458

112 458

171 967

31. 12. 2009     

73 921

34 941

34 941

108 862

Položka (v tis. Kč) 

Úrokové výnosy 

Výnosy z poplatků

Celkem

31. 12. 2010     

6 292

888

7 180

31. 12. 2011     

4 547

1 129

5 676

31. 12. 2009     

4 447

2 400

6 847

Položka (v tis. Kč) 

Nákladové úroky z vkladů 

Náklady na poplatky a provize

Celkem

31. 12. 2010     

1 062

23

1 085

31. 12. 2011     

921

31

952

31. 12. 2009     

965

23

988



32

Struktura správních nákladů

Objem úvěrů poskytnutých osobám uvedeným v § 7 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb.

Členům kontrolní komise, členům úvěrové komise ani zaměstnancům PDZ nebyly ve sledovaném období poskytnuty  
žádné úvěry.

Položka (v tis. Kč) 

Náklady na zaměstnance

Mzdy a odměny (hrubé mzdy)

Sociální náklady a zdravotní pojištění

Odměny statutárním a voleným orgánům

Ostatní správní náklady celkem

z toho: 

- na informační technologie

- na právní a daňové poradenství, audit

- nájem

- ostatní správní náklady

Správní náklady celkem

31. 12. 2010     

2 655

1 894

665

96

2 022

337

65

882

738

4 677

31. 12. 2011     

2 042

1 504

539

2 540

292

86

854

1 308

4 582

31. 12. 2009     

2 028

1 508

520

2 381

178

40

888

1 275

4 409
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VII. Základní kapitál a členské vklady k 31. 12. 2011

Zapisovaný základní kapitál k 31. 12. 2011   35 000 tis. Kč

Nezapisovaný základní kapitál k 31. 12. 2011      2 410 tis. Kč 

Základní členský vklad            30 tis. Kč

Počet členů k 31. 12. 2011           97

VIII. Informace o událostech za období počínající koncem rozvahového dne a končící 
 okamžikem sestavení účetní závěrky:

Představenstvu záložny nejsou známy žádné skutečnosti, které by nastaly po rozvahovém dni a které by si vyžádaly 

úpravu účetní závěrky.

IX. Informace o případných opravách zásadních chyb minulých let a jejich vliv na 
 vlastní kapitál k rozvahovému dni

Žádné opravy zásadních chyb minulých let, které by měly vliv na výši vlastního kapitálu k rozvahovému dni, nebyly 

provedeny.

X. Další informace o finanční situaci

Družstevní záložna naplňuje požadavky na vedení účetnictví a poskytované služby svým členům s ohledem na svou 

velikost, povahu, rozsah a složitost činností, které vykonává.



 

XI. Členové statutárního orgánu, kontrolní komise a úvěrové komise v roce 2011

Představenstvo

předsedkyně představenstva   Mgr. Tereza Bisová

místopředsedkyně představenstva   Jitka Urbanová

člen představenstva    Jan Stáhlík

Kontrolní komise

předseda kontrolní komise   Mgr. Robert Zelenka

místopředsedkyně kontrolní komise  Milena Křížková

členka kontrolní komise    Mgr. Martina Bahbouhová

Úvěrová komise 

předseda úvěrové komise    Ing. Zdeněk Truhlář

místopředsedkyně úvěrové komise   Ing. Hana Kosová

členka úvěrové komise    Alena Neumannová

Vypracovala 
Milena Křížková
účetní
 

Mgr. Tereza Bisová
předsedkyně představenstva
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