2. dodatek Základního prospektu pro
Dluhopisový program 2010
v maximálním objemu nesplacených hypotečních
zástavních listů 15 000 000 000 Kč
s dobou trvání programu 10 let
Tento dokument aktualizuje Základní prospekt (dále jen "Dodatek Základního prospektu") pro hypoteční zástavní listy
(dále jen "Dluhopisy" nebo "HZL") vydávané společností Sberbank CZ, a.s. se sídlem v Praze, Na Pankráci
1724/129, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 25 08 33 25, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl B, vloţka 4353 (dále jen "Emitent") v rámci Dluhopisového programu 2010. Na základě Dluhopisového
programu 2010 je Emitent oprávněn vydávat v souladu s obecně závaznými právními předpisy jednotlivé emise
Dluhopisů (dále jen "Emise"). Celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů vydaných v
rámci tohoto Dluhopisového programu 2010 nesmí k ţádnému okamţiku překročit 15 000 000 000 Kč. Doba trvání
Dluhopisového programu 2010, během které můţe Emitent vydávat jednotlivé emise Dluhopisů v rámci programu,
činí 10 let.
Základní prospekt pro Dluhopisový program 2010 byl schválen rozhodnutím České národní banky ze dne 27.9.2013,
č.j. 2013/10785/570 ke sp.zn. Sp/2013/36/572, které nabylo právní moci dne 27.9.2013. 1. Dodatek Základního
prospektu byl vyhotoven dne 19.2.2014 a schválen rozhodnutím České národní banky ze dne 3.3.2014
č.j. 2014/2170/570, které nabylo právní moci dne 5.3.2014. Tento 2. Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven dne
30.4.2014 a schválen rozhodnutím České národní banky ze dne 30.5.2014 č.j. 2014/5561/570, které nabylo právní
moci dne 3.6.2014.
Tento dokument je dodatkem základního prospektu ve smyslu §36j zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
Tento Dodatek Základního prospektu musí být studován společně se Základním prospektem. Dodatek Základního
prospektu není veřejnou ani jinou nabídkou ke koupi jakýchkoliv Dluhopisů. Zájemci o koupi Dluhopisů jednotlivých
Emisí, které jsou v rámci Dluhopisového programu 2010 vydány, musí svá investiční rozhodnutí učinit na základě
informací uvedených nejen v tomto Dodatku Základního prospektu, ale i na základě Základního prospektu, včetně
všech jeho Dodatků a Emisního dodatku příslušné Emise.
Rozšiřování Dodatku Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jednotlivých Emisí vydávaných
v rámci Dluhopisového programu 2010 jsou v některých zemích omezeny zákonem.
Dodatky Základního prospektu, Základní prospekt, jakoţ i všechny dokumenty v nich uvedené formou odkazu, jsou
k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta www.sberbankcz.cz .
Tento Dodatek Základního prospektu ze dne 30.4.2014 vyhotovila a za údaje v něm je odpovědná Sberbank CZ, a.s.
Osoba odpovědná za Dodatek Základního prospektu prohlašuje, ţe při vynaloţení veškeré přiměřené péče jsou
podle jejího nejlepšího vědomí údaje uvedené v Dodatku Základního prospektu v souladu se skutečností a ţe v něm
nebyly zamlčeny ţádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.
V Praze dne 19.5.2014
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uvedením údajů o hospodářské a finanční situaci banky k 31.3.2014, změnami ve sloţení orgánů a vývoji společnosti
k 30.4.2014. Aktualizace dodrţuje číslování jednotlivých kapitol uvedené v Základním prospektu.
Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu.
Texty uvedené kurzivou informují o změnách v dokumentu.
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A. Shrnutí
Shrnutí se skládá z poţadavků, které se nazývají prvky. Tyto prvky jsou obsaţeny v oddílech A aţ E (A.1 – E.7) v
tabulkách uvedených níţe. Toto shrnutí obsahuje veškeré prvky vyţadované pro shrnutí Emitenta a Dluhopisů. Jelikoţ
některé prvky nejsou pro daného Emitenta nebo Dluhopisy vyţadovány, mohou v číslování prvků a jejich posloupnosti
vzniknout mezery. Přes skutečnost, ţe některý prvek je pro daného Emitenta a Dluhopisy vyţadován, je moţné, ţe
pro daný prvek nebude existovat relevantní informace. V takovém případě obsahuje shrnutí krátký popis daného
prvku a údaj "nepouţije se".

A.1

A. Úvod a upozorněni
Upozornění

Shrnutí představuje úvod k Základnímu prospektu.
Jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být zaloţeno na tom, ţe investor
zváţí prospekt Dluhopisů jako celek, tj. Základní prospekt (včetně jeho případných
dodatků) spolu s Emisním dodatkem pro příslušnou Emisi.
V případě, kdy je u soudu vznesena ţaloba, týkající se údajů uvedených v prospektu,
můţe být ţalující investor povinen nést náklady na překlad prospektu, vynaloţené
před zahájením soudního řízení, nebude-li v souladu s právními předpisy stanoveno
jinak.

A.2

B.1

Souhlas emitenta
s pouţitím Základního
prospektu pro
následnou nabídku
zprostředkovateli

B. Emitent
Obchodní název
Emitenta

B.2

Sídlo a právní forma
Emitenta, země
registrace a právní
předpisy, podle nichţ
Emitent provozuje
činnost

B.4b

Popis známých
trendů

B.5

Popis skupiny

B.9

Prognóza nebo
odhad zisku

B.10

Popis povahy
veškerých výhrad ve
zprávě auditora

Osoba, která vyhotovila shrnutí prospektu včetně jeho překladu, je odpovědná za
správnost údajů ve shrnutí prospektu pouze v případě, ţe je shrnutí prospektu
zavádějící nebo nepřesné při společném výkladu s ostatními částmi prospektu, nebo
ţe shrnutí prospektu při společném výkladu s ostatními částmi prospektu neobsahuje
informace uvedené v § 36 odst. 5 písm. b) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
Nepouţije se. Emitent nehodlá nabízet Dluhopisy prostřednictvím zprostředkovatelů.

Emitentem je společnost Sberbank CZ, a.s.
Sídlo Emitenta je Praha, Na Pankráci 1724/129, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 25 08 33 25,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vloţka
4353 (dále jen "Emitent" nebo "společnost" nebo „banka). Emitent byl zaloţen dne
11.10.1996 podle právního řádu ČR. Právní formou emitenta je akciová společnost.
Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy, zejména zákonem č.
21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o bankách“),
zákonem 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZOK“) a předpisy upravujícími působení na bankovním a kapitálovém trhu.
Tento prvek byl aktualizován.
Očekávání Sberbank CZ, a.s. ohledně budoucího vývoje jsou odvozena z
očekávaného makroekonomického vývoje v České republice. Pokud by si česká
ekonomika udrţela stejnou dynamiku růstu jako v posledním čtvrtletí roku 2013, mohl
by český HDP v roce 2014 dosáhnout růstu přes 2 %. K tomuto scénáři však velmi
pravděpodobně nedojde, nicméně předpokládáme, ţe by česká ekonomika po letech
recese mohla růst meziročním tempem kolem 1 %.
Sberbank CZ, a.s. je členem společnosti Sberbank a členem finanční skupiny
Sberbank Europe AG (se sídlem Schwarzenbergplatz 3, A -1010 Vídeň, Rakousko).
Hlavním a současně jediným akcionářem Sberbank Europe AG je Sberbank of Russia,
veřejná akciová společnost (Sberbank) – se sídlem 19 Vavilova St., 117997 Moscow,
Russia. Sberbank je největším bankovním ústavem v Rusku a ve východní Evropě.
Většinovým akcionářem Sberbank je banka Bank of Russia s více neţ 50 % podílem
hlasovacích akcií.
Nepouţije se. Emitent se rozhodl do základního prospektu tyto údaje nezahrnout.
Nepouţije se. Zprávy auditora o ověření historických finančních údajů neobsahují
ţádné výhrady.
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B.12

Vybrané hlavní
historické finanční
údaje

Tento prvek byl doplněn o údaje k 31.3.2013, 31.12.2013 a 31.3.2014.
Následující
tabulky
uvádí
přehled
klíčových
historických
auditovaných
nekonsolidovaných ekonomických ukazatelů pro finanční rok končící 31.12.2012 a
31.12.2013 a dále přehled klíčových čvrtletních neauditovaných nekonsolidovaných
ekonomických ukazatelů za období končící 31.3.2013 a 31.3.2014. Údaje ve „Výkazu
zisku a ztráty“ k 31.3. 2013 a 2014 zahrnují období od 1.1. do 31.3. příslušného roku.
Údaje jsou v souladu s účetními standardy IFRS a jsou uvedeny v miliónech Kč.
Výkaz zisku a ztráty
Čisté úrokové výnosy
Výnosy z poplatků a provizí
Provozní zis
Čistý zisk za úč. období

31.3.2014
362
87
81
67

31.12.2013
1439
357
286
230

31.3.2013
339
82
85
67

31.12.2012
1 290
386
270
209

Rozvaha
31.3.2014 31.12.2013 31.3.2013 31.12.2012
Pohledávky za bankami
5716
3462
5238
4 895
Úvěry a půjčky klientům
53782
51421
40483
45 944
Závazky vůči bankám
8052
4488
6520
6 927
Závazky vůči klientům
43171
48008
43206
41 642
Vlastní kapitál celkem
5589
5495
5347
5 310
Bilanční suma
70451
70472
63815
61 312
Od data poslední zveřejněné ověřené účetní závěrky nedošlo k ţádné negativní změně
vyhlídek Emitenta. Od data poslední zveřejněné ověřené účetní závěrky nedošlo
k významné změně v obchodní a finanční situaci Emitenta.
Od data posledního auditovaného finančního výkazu do data tohoto Základního
prospektu nedošlo k ţádné podstatné události specifické pro Emitenta, která by byla
významná při hodnocení platební schopnosti Emitenta.

B.13

Popis veškerých
nedávných událostí
specifických pro
Emitenta

B.14

Závislost Emitenta
na jiných subjektech
ze skupiny

Informace o skupině jsou uvedeny v prvku B.5. Emitent není závislý na jiných
společnostech ve skupině.

B.15

Hlavní činnosti
Emitenta

B.16

Ovládání Emitenta

B.17

Rating Emitenta a
Dluhopisů

Emitent je bankou s příslušnou licencí k poskytování sluţeb uvedených v § 1 odst. 1, 3,
5 a 7 Zákona o bankách, zejména k přijímání vkladů a poskytování úvěrů a k
poskytování investičních sluţeb ve smyslu Zákona o bankách a Zákona o podnikání na
kapitálovém trhu.
Jediným akcionářem a osobou přímo ovládající Sberbank CZ, a.s. je Sberbank Europe
AG se sídlem 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 3, Rakousko.
Nepouţije se. Emitentovi ani jeho dluhovým papírům nebyl přidělen rating.

C.1

Cenné papíry
Dluhopisový
program a dluhopisy

C.2

Měna emise

C.

Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu 2010 s maximálním
objemem nesplacených dluhopisů 15 000 000 000,- Kč, s dobou trvání Dluhopisového
programu 2010 10 let.
Dluhopisy budou vydávány zaknihované a v jednotlivých Emisích, přičemţ Dluhopisy
tvořící jednu Emisi budou vţdy vzájemně zastupitelné. Dluhopisy tvořící jednu Emisi
mohou být vydávány v jedné nebo několika tranších či průběţně. Specifické podmínky
kaţdé Emise budou obsaţeny v příslušném Emisním dodatku. Dluhopisy vydávané v
rámci Dluhopisového programu 2010 budou vydány jako cenné papíry na doručitele.
Kód ISIN bude přidělen Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., se sídlem Praha
1, Rybná 14, PSČ: 110 05, IČO: 25081489 (dále jen „Centrální depozitář“), a to pro
kaţdou jednotlivou emisi vydávanou v rámci tohoto Dluhopisového programu 2010.
Informace o přiděleném kódu ISIN, případně jiném identifikujícím údaji ve vztahu k
Dluhopisům a Kupónům (budou-li vydávány) bude uvedena v příslušném Emisním
dodatku.
Dluhopisy mohou být denominovány v Kč, případně i jiné měně, která bude
specifikována v příslušném Emisním dodatku.
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C.5

Převoditelnost
Dluhopisů

C.8

Popis práv
spojených
s Dluhopisy

C.9

Výnos Dluhopisů

C.10

Derivátová sloţka
platby úroku

C.11

Přijetí Dluhopisů na
regulovaný či jiný
rovnocenný trh

D.
D.2

Rizika
Hlavní rizika
specifická pro
Emitenta

Převoditelnost Dluhopisů a/nebo Kupónů (jsou-li vydávány) není omezena. Převody
Dluhopisů však mohou být pozastaveny v souvislosti se splacením či předčasným
splacením Dluhopisů.
Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů.
S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich
splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. Jmenovitá hodnota můţe být splatná i po
částech, je-li to uvedeno v příslušném Emisním dodatku.
S Dluhopisy je dále spojeno právo ţádat v Případech neplnění závazků a v dalších
Zákonem o dluhopisech vymezených případech předčasného splacení Dluhopisů.
S Dluhopisy je téţ spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích Vlastníků
Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o
dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů.
Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu 2010 (a veškeré
platební závazky Emitenta vůči Vlastníkům Dluhopisů, případně Vlastníkům Kupónů,
jsou-li vydávány, vyplývající z Dluhopisů, případně z Kupónů) zakládají přímé, obecné,
nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do
pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i
alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a
nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta u nichţ stanoví
jinak kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů nebo příslušný Emisní
dodatek.
Úroková sazba Dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou bude uvedena v příslušném
Emisním dodatku.
Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou budou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou
odpovídající příslušné Referenční sazbě zvýšené nebo sníţené o příslušnou Marţi (je-li
relevantní). Referenční sazba a Marţe budou specifikovány v příslušném Emisním
dodatku. Při výpočtu úrokové sazby bude Emitent vycházet z následujícího vzorce:
X = R [+- M],
přičemţ proměnné uţité ve vzorci mají následující význam:
X …… sazba pro příslušné Výnosové období;
M …… marţe pro příslušné Výnosové období;
R …… Referenční sazba pro příslušné Výnosové období.
Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu nejsou úročeny. Výnos z takových Dluhopisů je
představován rozdílem mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisu a jeho niţším emisním
kurzem.
Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů vydaných během Emisní lhůty po Datu emise bude
vţdy určen Emitentem tak, aby zohledňoval převaţující aktuální podmínky na trhu.
Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných
po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos.
Dny výplaty úroků budou uvedeny v příslušném Emisním dodatku.
Den konečné splatnosti Dluhopisů příslušné emise bude uveden v příslušném Emisním
dodatku.
Dluhopisy emitenta nebudou zahrnovat derivátovou sloţku úrokového výnosu
Emitent můţe poţádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu BCPP
nebo na jiném regulovaném trhu cenných papírů nebo mnohostranném obchodním
systému pro kaţdou jednotlivou emisi vydávanou v rámci Dluhopisového programu
2010, příp. o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu cenných papírů
nebo mnohostranném obchodním systému nepoţádá. Konkrétní regulovaný trh či
mnohostranný obchodní systém nebo skutečnost, ţe Emitent nehodlá poţádat o přijetí
Dluhopisů k obchodování na ţádném regulovaném trhu cenných papírů či v
mnohostranném obchodním systému bude uvedeno v příslušném Emisním dodatku.
Rizikové faktory vztahující se k Emitentovi zahrnují především následující faktory:
úvěrové riziko je spojeno s neschopností dluţníka splnit podmínky úvěrové
smlouvy
rizikem likvidity se rozumí riziko, ţe banka ztratí schopnost dostát svým
finančním závazkům v době, kdy se stanou splatnými nebo nebude schopna
financovat svá aktiva
úrokové, měnové a kapitálové riziko představuje riziko potenciálních ztrát, které
můţe banka utrpět v důsledku změn úrokových sazeb, změn devizových kurzů,
změn kurzů akcií na kapitálovém trhu či změn cen jiných aktiv
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-

D.3

Hlavní rizika
specifická pro
Dluhopisy

E. Nabídka
E.2b Důvody nabídky
pouţití výnosů
E.3

Popis podmínek
nabídky

E.4

Zájem fyzických a
právnických osob
zúčastněných v
Emisi/nabídce

E.7

Odhad nákladů
účtovaných
investorovi

operační riziko představuje potencionální riziko ztráty vlivem nedostatků či
selhání vnitřních postupů, lidského faktoru, systémů nebo vnějších událostí
včetně rizika ztráty v důsledku porušení či nenaplnění právních norem.
Rizikové faktory vztahující se k Dluhopisům zahrnují především následující faktory:
riziko vysokého objemu závazků Emitenta
riziko změny hodnoty zástavního práva k nemovitostem, které slouţí k zajištění
hypotečních úvěrů pouţitých pro řádné krytí
likviditu obchodování s Dluhopisy nelze odhadnout
změna právních předpisů můţe ovlivnit hodnotu Dluhopisů
změny ratingu
návratnost investic do Dluhopisů je ovlivněna moţnými poplatky s nimi
souvisejícími
investiční aktivity některých investorů jsou omezeny zákonem či kontrolními
orgány
riziko předčasného splacení či úplného nebo částečného nesplacení dluhopisů
nebo jejich výnosů
rizika spojená s různými druhy Dluhopisů vyplývající z pohybu úrokových sazeb
či sníţení hodnoty Dluhopisu.
Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování
podnikatelské činnosti Emitenta včetně poskytování Hypotečních úvěrů.
Dluhopisy mohou být nabízeny v rámci veřejné nabídky cenných papírů podle § 34 a
násl. Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, případně mohou být nabízeny na
základě neveřejného umístění. Způsob nabídky Dluhopisů je vţdy stanoven v
příslušném Emisním dodatku.
Dluhopisy budou nabídnuty k úpisu a koupi v České republice zejména kvalifikovaným
nebo profesionálním investorům (domácím a zahraničním) v souladu s příslušnými
právními předpisy prostřednictvím Emitenta. Případným zájemcům (zejména privátním
a retailovým) mohou být Dluhopisy nabídnuty v kterémkoli Platebním místě po jejich
vydání v rámci sekundárního trhu.
Emitent bude při primárním úpisu do data emise nabízet Dluhopisy za emisní kurz
uvedený v Emisním dodatku. Emitent zamýšlí Dluhopisy na sekundárním trhu kupovat
nebo téţ případně prodávat (pokud dojde mezi Emitentem a jakoukoliv osobou k
dohodě o koupi/prodeji Dluhopisů) za trţní cenu Dluhopisů v den koupě/prodeje
Dluhopisů, případně za jinou cenu, na které se dohodne s osobou, se kterou smlouvu o
převodu Dluhopisů uzavře.
Emisní cena bude po Datu emise uveřejněna na webových stránkách Emitenta.
Pokud není v příslušném Emisním dodatku uvedeno jinak, neexistuje ţádný jiný zájem
fyzických či právnických osob na emisi či nabídce Dluhopisů kromě zájmu Emitenta,
který by byl podstatný pro tuto emisi Dluhopisů.
Emitent můţe vést evidenci vlastníků Dluhopisů.
Kaţdý investor, který u Emitenta upíše či koupí Dluhopisy, bude hradit běţné poplatky
spojené s nabytím Dluhopisů dle aktuálního sazebníku Emitenta k datu obchodu.
Sazebník je uveřejněn na webových stránkách Emitenta. Náklady spojené s nabídkou
Dluhopisů budou vţdy uvedeny v příslušném Emisním dodatku.
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D. Hypoteční bankovnictví
4. Krytí pohledávek z dluhopisů
Tabulky informující o hypotečních úvěrech byly změněny na aktuální údaje k 31.3.2014.
V následujících tabulkách je uvedena podrobnější struktura a členění hypotečních úvěrů. Není-li uvedeno jinak, jsou
údaje týkajících se hypotečních úvěrů způsobilých podle zákona ke krytí pohledávek z dluhopisů platné k 31.3.2014.
Údaje v Kč jsou uvedeny v tisících Kč a zaokrouhleny.
Hypoteční úvěry podle sektorů a účelu HÚ
Rezidenti a
nerezidenti
celkem
Hypoteční úvěry - celkem
25 163 239
Hypoteční úvěry - k financování nemovitostí na bydlení
10 375 411
Hypoteční úvěry - k financování nemovitostí ostatních
88 249
Hypoteční úvěry - spotřebitelské
615 283
Hypoteční úvěry - ostatní (vč. neúčelových) *
14 084 297
* - ve Sberbank CZ, a.s. jsou to především investiční úvěry pro firemní klientelu

Domácnosti
Domácnosti
obyvatelstvo
ţivnosti (rezidenti
(rezidenti a
a nerezidenti)
nerezidenti)
10 911 166
919 759
9 900 715
354 917
0
0
615 283
395 168
564 842

Rezidenti a
nerezidenti bez
domácností
celkem
13 332 314
119 779
88 249
13 124 287

Hodnota zastavených nemovitostí podle sektorů a účelu HÚ
Rezidenti a
nerezidenti
celkem
Hodnota zast.nemovitostí - k HÚ celkem
Hodnota zast.nemovitostí - k HÚ k finan.nemovit.na bydlení
Hodnota zast.nemovitostí - k HÚ k finan.nemovit.ostatních
Hodnota zast.nemovitostí - k HÚ spotřebitelským
Hodnota zast.nemovitostí - k HÚ ostatním (vč.neúčelových)

40 090 469
13 949 653
208 279
1 355 292
24 577 245

Domácnosti obyvatelstvo
(rezidenti a
nerezidenti)
15 199 427
13 197 422
0
1 355 292
646 713

Domácnosti
ţivnosti
(rezidenti a
nerezidenti)
1 434 178
573 341
1 080

Rezidenti a
nerezidenti bez
domácností
celkem
23 456 865
178 891
207 199

859 757

23 070 774

Řádné krytí hypotečních zástavních listů pohledávkami z hypotečních úvěrů
Celkem
Zástavní hodnota zastavených nemovitostí

26 991 684

Nesplacené pohledávky z HÚ ke krytí (aktuální výše) - jistina

12 965 135

Nesplacené pohledávky z HÚ ke krytí (aktuál.výše) - příslušenství

13 140

Nesplacené pohledávky z HÚ ke krytí (po ocenění) - jistina

12 931 106

Nesplacené pohled.z HÚ ke krytí (po ocenění) - příslušenství

Realizované emise hypotečních zástavních listů ve
Objem HZL v
Objem
ISIN
oběhu
vydaných HZL
(jistina)
Celkem
CZ0002001688
CZ0002002116
CZ0002002199
CZ0002002298
CZ0002002454
CZ0020002611
CZ0020003254

4 600 000
800 000
500 000
500 000
300 000
500 000
1 000 000
1 000 000

4 482 015
796 630
493 550
490 890
253 490
493 690
999 695
954 070

12 551

Sberbank CZ, a.s.
Naběhlý
Závazky z HZL
úrokový
celkem
výnos
67 006
12 114
12 056
17 737
82
336
15 111
9 570
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4 549 020
808 744
505 606
508 627
253 572
494 026
1 014 805
963 640
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E. SBERBANK CZ, a.s.
E2. Další informace o Emitentovi
Dle rozhodnutí jediného akcionáře byl navýšen základní kapitál.
1. Základní kapitál
K datu tohoto Základního prospektu základní kapitál Sberbank CZ, a.s., činí 2.805.990.000,- Kč a je plně splacen. Je
rozdělen do 561 198 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč, všechny akcie mají podobu
zaknihovanou.
Vlastní kapitál k datu tohoto základního prospektu činní 7,7 miliard Kč.
2. Akcionáři
Struktura akcionářů s majetkovou účastí nad 5% k datu tohoto Základního prospektu je následující:
Struktura akcionářů:
Výše podílu v %
Sberbank Europe AG, Vídeň
100 %
Sberbank Europe AG je 100 % dceřiná společnost Sberbank of Russia.
Hlavním a současně jediným akcionářem Sberbank Europe AG je Sberbank of Russia, veřejná akciová společnost
(Sberbank) – se sídlem 19 Vavilova St., 117997 Moscow, Russia. Sberbank je největším bankovním ústavem v Rusku
a ve východní Evropě. Většinovým akcionářem Sberbank je banka Bank of Russia s více neţ 50 % podílem
hlasovacích akcií. Ostatními akcionáři banky jsou více neţ 245 000 právnických a fyzických osob. Sberbank Rusko
disponuje největší obchodní sítí v Rusku s více neţ 18 tisíci pobočkami a 20 dceřinými společnostmi v SNS a zemích
střední i východní Evropy a Turecka. Sberbank byla zaloţena v roce 1841 a dnes se jedná o moderní banku s
kompletními sluţbami, která splňuje potřeby různých skupin zákazníků a nabízí široké portfolio bankovních sluţeb.
Sberbank Europe AG (SB EU) – sídlící ve Vídni, Rakousko – řídí síť devíti univerzálních bank v osmi zemích střední a
východní Evropy: na Slovensku, v České republice, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku
a na Ukrajině. Celkem provozuje 280 poboček, ve kterých zaměstnává 4 500 zaměstnanců (údaje k 31. 12. 2013).
Ţádný z akcionářů nemá podle Stanov společnosti moţnost ovlivňovat činnost Sberbank CZ, a.s. jinak neţ vahou
svých hlasů. Nikdo z členů jejích orgánů neměl k výše uvedenému datu významnou majetkovou účast na Sberbank
CZ, a.s. Proti zneuţití kontroly a řídícího vlivu řídící osoby vyuţívá Sberbank CZ, a.s. zákonem daný instrument
zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou (zpráva o vztazích mezi propojenými osobami). Ţádná ujednání, která by mohla
vést ke změně kontroly nad Emitentem nejsou známa. Emitent není závislý na ostatních členech skupiny.
Sberbank CZ je členem společnosti Sberbank a členem finanční skupiny Sberbank Europe AG (se sídlem
Schwarzenbergplatz 3, A -1010 Vídeň, Rakousko, IČ: FN 161285i), do které patří:
Název:
Sberbank Europe AG
Sberbank banka d.d.
Sberbank BH d.d.
Sberbank d.d.
Sberbank Magyarország Zrt.
Sberbank Slovensko, a.s.
Sberbank Srbija a.d.
Sberbank CZ a.s.
PJSC VS-Bank
Sberbank a.d. Banja Luka

Sídlo:
A-1010 Vienna, Schwarzenbergplatz 3, Rakousko
Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, Slovinsko
Fra Andela Zvizdovica 1, BiH 71000 Sarajevo,
Bosna a Hercegovina
Varsavska 9, HR-10000 Zagreb, Chorvatsko
1088 Budapest, Rákóczi út. 7, Maďarsko
Vysoká 9, 810 00 Bratislava, Slovensko
Bulevar Mihaila Pupina 165g, SCG-11070 Novi
Beograd, Srbsko
Na Pankráci 1724/129, Praha 4, PLZ 14000, ČR
11 Grabovskogo St., Lviv 79000, Ukrajina
Jevrejska ulica 71, 78000 Banja Luka, Bosna a
Hercegovina
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IČ:
FN 161285i
12646700
1-22427
080126398
01-10-041720
17 321 123
07792247
25083325
FN 19358632
1907883
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Struktura skupiny je vyznačena v následujícím diagramu:

*) změna k 31.1.2014

3. Dluhopisy vydané Emitentem
Údaje byly doplněny o nové informace k 30.4.2014.
Níţe uvedená tabulka obsahuje přehled vydaných a nesplacených dluhopisů a hypotečních zástavních listů
Sberbank CZ, a.s. k datu tohoto Základního prospektu.
ISIN

Datum emise

CZ0002001688
CZ0002002116
CZ0002002199
CZ0002002298
CZ0002002454
CZ0020002611
CZ0020003254

18.12.2007
27.10.2009
19.05.2010
24.03.2011
22.03.2012
11.10.2012
24.10.2013

Datum
splatnosti
18.12.2017
27.10.2014
19.05.2016
24.03.2015
22.03.2017
11.10.2016
24.10.2018

Objem

Trh

Podoba

800 mil. Kč
500 mil. Kč
500 mil. Kč
300 mil. Kč
500 mil. Kč
1000 mil. Kč
1000 mil. Kč

neveřejný
neveřejný
neveřejný
neveřejný
BCPP
BCPP
BCPP

Zaknihovaná
Zaknihovaná
Zaknihovaná
Zaknihovaná
Zaknihovaná
Zaknihovaná
Zaknihovaná
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E3. Údaje o činnosti Emitenta
Údaje v tabulkách byly doplněny o nové informace k 31.3.2014.
3. Tržby za poslední účetní období
31.12.2012

31.3.2013

31.12.2013

31.3.2014

2 033

524

2137

543

údaje jsou v milionech Kč
Výnosy z úroků a podobné výnosy
Výnosy z poplatků a provizí

464

103

467

106

Zisk nebo ztráta z finančních operací

8

11

20

0

Ostatní provozní výnosy
Rozpuštění opravných poloţek a
rezerv k pohledávkám a zárukám,
výnosy z dříve odepsaných
pohledávek

3

17

5

137

0
117

197

84

2 645

755

2855

738

Výnosy celkem

4. Údaje o hlavních investicích uskutečněných v běžném účetním období a předcházejících účetních
obdobích včetně investic do cenných papírů jiných Emitentů
údaje jsou v milionech Kč
Druh investice
Software

31.12.2012

31.3.2013

31.12.2013

31.3.2014

24

6

45

2

Stavební investice a pozemky

1

18

57

1

Inventář

8

11

47

4

Přístroje a zařízení

13

12

26

3

Nedokončené investice
Dlouhodobý hmotný a nehmotný
majetek

13

15

11

1

59

62

186

11

31.12.2012

31.3.2013

31.12.2013

31.3.2014

2 579

3258

3088

4144

Stav cenných papírů
Dluhopisy
Akcie
Celkem

0

0

0

0

2 579

3258

3088

4144

Stavební investice byly vynaloţeny na budování pobočkové sítě Emitenta. Pořízené přístroje a zařízení byly zejména
počítačová a další kancelářská a bankovní technika. V současnosti Emitent uskutečňuje investice do dalšího rozšíření
pobočkové sítě. Investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku uskutečňuje Emitent z vlastních zdrojů.
Více jak 90% portfolia cenných papírů v drţení Emitenta jsou bezpečné investice do státních dluhopisů ČR a státních
pokladničních poukázek ČR.

E4. Vybrané finanční ukazatele
Údaje v tabulkách byly doplněny o nové informace k 31.3.2014.
Účetní závěrky zpracované v souladu s mezinárodními standardy, včetně výkazu cash flow, za rok 2012 a 2013 jsou
k nahlédnutí na internetových stránkách a v sídle Emitenta. V Základním prospektu jsou zařazeny formou odkazu
v seznamu pouţitých odkazů. Obdobné platí i pro čtvrtletní údaje uvedené i za rok 2014 a 2013.
1. Výkaz zisku a ztráty za poslední období
údaje dle IFRS jsou v milionech Kč
Výnosy z úroků a podobné výnosy

31.3.2014
543

31.12.2013
2137

31.3.2013
524

31.12.2012
2 033

Náklady na úroky a podobné náklady
Čisté úrokové výnosy

-181
362

-698
1439

-185
339

-743
1 290
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Výnosy z poplatků a provizí

106

467

103

464

Náklady na poplatky a provize
Čisté výnosy z poplatků a provizí

-19
87

-110
357

-21
82

-78
386

Čistý zisk z obchodování
Ztráty ze sníţení hodnoty úvěrů

0
-75

33
-401

7
-73

23
-445

-1
-280

0
-1088

-1
-252

-2
-930

5
-17
81

17
-71
286

1
-18
85

4
-56
270

81

286

85

270

-14
67

-56
230

-18
67

-61
209

31.3.2014
6009

31.12.2013
11746

31.3.2013
4061

31.12.2012
7 196

5716
53782

3462
51421

5238
50483

4 894
45 944

312
0

269
0

281
0

283
0

32

31

299

265

4050
61

2997
61

2898
61

2 253
61

drţené do splatnosti
Nehmotná aktiva

0
105

0
115

0
108

0
110

Pozemky, budovy a zařízení
Odloţená daňová pohledávka

256
43

262
47

231
23

193
13

85
0
70451

61
0
70472

98
34
63815

68
32
61 312

Rezervy
Správní náklady
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní zisk
Zisk před daní z příjmů
Daň z příjmů
Čistý zisk za účetní období

2. Rozvaha za poslední období
údaje jsou v milionech Kč
Pokladní hotovost a vklady u
centrálních bank
Pohledávky za bankami
Úvěry a půjčky klientům
Derivátové finanční nástroje
Kapitálové nástroje k obchodování
Dluhové cenné papíry k obchodování
Investiční cenné papíry:
-

realizovatelné
úvěry a pohledávky

Ostatní aktiva
Pohledávka ze splatné daně
Aktiva celkem
Závazky vůči bankám

8052

4488

6520

6 927

Závazky vůči klientům
Derivátové finanční nástroje

43171
303

48008
257

43206
301

41 642
276

Závazky z emitovaných dluhových
CP

10138

9400

7375

6 493

751
41

383
39

773
34

376
35

4
2402
64862

2
2400
64977

0
259
58468

0
253
56 002

Základní kapitál

2005

2005

2005

2 005

Emisní áţio
Zákonný rezervní fond
Kumulované zisky nevykázané ve
výkazu zisku a ztráty
Nerozdělený zisk
Vlastní kapitál celkem
Závazky a vlastní kapitál celkem

2695
120

2695
120

2695
110

2 695
110

-9

-37

-22

8

778
5589
70451

712
5495
70472

559
5347
63815

492
5 310
61 312

Ostatní závazky
Rezervy
Splatná daň z příjmů
Podřízené závazky
Závazky celkem
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3. Přehled o změnách vlastního kapitálu za poslední období
údaje jsou v milionech Kč

Základní
kapitál

Emisní
áţio

Rezervní
fondy

Nerozdělený
zisk

Fondy
z přecenění

Vlastní kapitál celkem

Zůstatek k 31. prosinci 2012

2 005

2 695

110

492

8

5310

Čistý zisk účetní období

230

230

-10

0

Dividendy
Převody do fondů

10

Emise akcií
Ostatní změny
Zůstatek k 31. prosinci 2013

2005

2695

120

Čistý zisk účetní období

712

-45

-45

-37

5495

66

66

Dividendy
Převody do fondů
Emise akcií
Ostatní změny
Zůstatek k 31. březnu 2014

2005

2695

120

778

28

28

-9

5589

E5. Orgány společnosti
Údaje byly doplněny o nové informace k 30.4.2014.
4. Dozorčí rada
Dozorčí rada dohlíţí na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a
zastupuje zájmy akcionářů společnosti v období mezi konáním valných hromad.
Dozorčí rada má celkem šest členů. Členové dozorčí rady se volí, pokud valná hromada nerozhodne jinak, na dobu
do ukončení třetí valné hromady, která rozhodovala o roční účetní závěrce za třetí obchodní rok, následující po volbě.
Obchodní rok, ve kterém proběhla volba dozorčí rady není do této lhůty započítáván. Pokud v průběhu funkčního
období klesne počet členů dozorčí rady, je dozorčí rada oprávněna podle zákonem stanovených podmínek sama
jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
Členové dozorčí rady k datu tohoto Základního prospektu:
PŘEDSEDA
Mark ARNOLD
Datum narození: 02.03.1968
Bydliště:1010 Vídeň, Stadiongasse 6-8/33, Rakouská republika
Vzdělání: VŠ
Datum nástupu do funkce: 1.3.2013
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 19 let, praxe ve vedoucí pozici – 19 let
Členství v orgánech jiných společností: Sberbank Europe AG, Rakousko, předseda představenstva; Sberbank
Slovensko, a.s., Slovensko, předseda dozorčí rady; Sberbank Slovensko, a.s., Slovensko, předseda Výboru pro audit;
Vice Chairman of the Vienna Economic Forum
ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY
Igor Nikolajevic STREHL
Datum narození: 22. února 1968
Bydliště: 1080 Vídeň, Ruhrhofergasse 6, Rakouská republika
Vzdělání: VŠ
Datum nástupu do funkce: 30.4.2014
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 21 let, praxe ve vedoucí pozici – 17 let
Členství v orgánech jiných společností: Sberbank Europe AG, Rakousko, člen představenstva;
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Reinhard KAUFMANN
Datum narození: 22. 5. 1971
Bydliště: 2171 Herrnbaumgarten, Am Gutshof 2, Rakouská republika
Vzdělání: VŠ
Datum nástupu do funkce: 14.6.2013
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 18 let, praxe ve vedoucí pozici – 11 let
Členství v orgánech jiných společností: Sberbank Slovensko, a.s., Slovensko, člen dozorčí rady (do 30.4.2014);
Sberbank Slovensko, a.s., Slovensko, místopředseda Výboru pro audit; Sberbank banka d.d. , Slovinsko, člen Výboru
pro audit; Sberbank BH d.d. a Banja Luka, Bosna a Hercegovina, předseda Výboru pro audit
Irina KREMLEVA
Datum narození: 25.04.1968
Bydliště: 105066 Moskva, Olkhovskaya 15, Ruská federace
Vzdělání: -Datum nástupu do funkce: 28.3.2012
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 21 let, praxe ve vedoucí pozici – 7 let
Členství v orgánech jiných společností: United Credit Bureau, Rusko, předsedkyně představenstva; Sberbank Rusko,
Rusko, místopředsedkyně představenstva
Ian LLoyd GLOVER
Datum narození: 11. 7.1972
Bydliště: Boulevard Arsenalski 65,Apt 22, 1000 Sofia, Bulharská republika
Vzdělání: VŠ
Datum nástupu do funkce: 18.4.2014
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 6 let, praxe ve vedoucí pozici - 12 let
Není členem orgánů jiných společností
Birgid ROHRHOFER
Datum narození: 10.04.1972
Bydliště: 1060 Vídeň, Mariahilferstrasse 1c, Rakouská republika
Vzdělání: VŠ
Datum nástupu do funkce: 18.4.2014
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe - 22 let, praxe ve vedoucí pozici - 8 let
Není členem orgánů jiných společností
5. Výbor pro audit
Výbor pro audit sleduje postup sestavování a auditování účetní závěrky a plní úkoly v dalších oblastech, které stanovy
nebo příslušné právní předpisy svěřují pravomoci a odpovědnosti výboru pro audit. Výbor pro audit se skládá ze tří
členů, které volí valná hromada. Členem výboru pro audit můţe být jen fyzická osoba, která nesmí být současně
členem představenstva, prokuristou, osobou oprávněnou jednat jménem společnosti podle zápisu v obchodním
rejstříku. Členové výboru pro audit se volí, pokud valná hromada nerozhodne jinak, na dobu do ukončení třetí valné
hromady, která rozhodovala o roční účetní závěrce za třetí obchodní rok, následující po volbě. Obchodní rok, ve
kterém proběhla volba dozorčí rady není do této lhůty započítáván. Valná hromada je oprávněna schválit jednací řád
výboru pro audit.
Členové výboru pro audit k datu tohoto Základního prospektu:
Mark ARNOLD
Datum narození: 02.03.1968
Bydliště:1010 Vídeň, Stadiongasse 6-8/33, Rakouská republika
Vzdělání: VŠ
Datum nástupu do funkce: 1.3.2013
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 19 let, praxe ve vedoucí pozici – 19 let
Členství v orgánech jiných společností: Sberbank Europe AG, Rakousko, předseda představenstva; Sberbank
Slovensko, a.s., Slovensko, předseda dozorčí rady; Sberbank Slovensko, a.s., Slovensko, předseda Výboru pro audit;
Vice Chairman of the Vienna Economic Forum
Reinhard KAUFMANN
Datum narození: 22. 5. 1971
Bydliště: 2171 Herrnbaumgarten, Am Gutshof 2, Rakouská republika
Vzdělání: VŠ
Datum nástupu do funkce: 18.4.2014
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 18 let, praxe ve vedoucí pozici – 11 let
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Členství v orgánech jiných společností: Sberbank Slovensko, a.s., Slovensko, člen dozorčí rady (do 30.4.2014);
Sberbank Slovensko, a.s., Slovensko, místopředseda Výboru pro audit; Sberbank banka d.d. , Slovinsko, člen Výboru
pro audit; Sberbank BH d.d. a Banja Luka, Bosna a Hercegovina, předseda Výboru pro audit
Igor Nikolajevic STREHL
Datum narození: 22. února 1968
Bydliště: 1080 Vídeň, Ruhrhofergasse 6, Rakouská republika
Vzdělání: VŠ
Datum nástupu do funkce: 30.4.2014
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 21 let, praxe ve vedoucí pozici – 17 let
Členství v orgánech jiných společností: Sberbank Europe AG, Rakousko, člen představenstva;

E6. Údaje o vývoji činnosti Emitenta
Aktualizovány jsou body 1-3 a 5. Informace uvedené v v bodech 1-2 pocházejí od třetích stran (ČNB,MMR ČR).
Takové informace byly přesně reprodukovány a podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z
informací uveřejněných příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované
informace byly nepřesné nebo zavádějící.
1. Vývoj činnosti Emitenta v posledním období
Rok 2013 byl pro Sberbank CZ, a.s. v její dvacetileté historii na českém trhu zlomový z více důvodů. Tím primárním
byla změna jména a kompletní rebranding, ke kterému došlo v návaznosti na změnu hlavního akcionáře v roce 2012.
Zásadní změny se udály také ve vedení banky. I přes tyto významné změny si banka udrţela svou stabilní pozici na
bankovním trhu a zaznamenala z obchodního pohledu velmi úspěšný rok.
Bilanční suma banky meziročně vzrostla o 14,94 % na 70,5 miliardy korun. V souladu s obchodní strategií banky
pokračoval i meziroční nárůst klientských vkladů (včetně emitovaných cenných papírů) o 19,26 % a nárůst klientských
úvěrů o 11,92 %, oba ukazatele se pohybují výrazně nad průměrem bankovního trhu. Zatímco meziroční vývoj
hospodářského výsledku za bankovní sektor zaznamenal pokles o 4,11 %, zisk Sberbank CZ vzrostl o 10,05 %.
Tato čísla jasně dokládají ambice banky a její plánovaný růst na českém trhu. Během pěti let by měla mít kvalitní
bilanční sumu 200 miliard a přibliţně 200 tisíc klientů. Banka bude dále rozvíjet všechny své klíčové segmenty – retail
(včetně mikro segmentu), segment středních a malých firem, korporátní bankovnictví i global markets.
2. Konkurenční prostředí
Česká ekonomika se v roce 2013 dostala z recese. První pozitivní signály se v ekonomice objevily jiţ v průběhu 2.
čtvrtletí 2013, kdy si česká ekonomika mezikvartálně polepšila o 0,6 %. V tomto trendu pokračovala i v dalších
kvartálech. Česká ekonomika si za celý loňský rok polepšila v meziročním vyjádření o 1,3 %, kdyţ zejména výsledek
za poslední čtvrtletí, kdy ekonomika mezikvartálně rostla o 1,9 %, předčil veškerá očekávání.
Česká ekonomika byla taţena především relativně silným oţivením v průmyslu. Důvodem oţivení byl zejména pozitivní vývoj na trzích našich největších obchodních partnerů a částečně také konec domácí fiskální konsolidace.
Méně významný byl dopad spotřeby domácností, kterou v posledním čtvrtletí podpořila především intervence ČNB,
kdy se domácnosti snaţily vyuţít niţších cen dováţeného zboţí před jeho očekávaným zdraţením.
Pokud by si česká ekonomika udrţela stejnou dynamiku růstu jako v posledním čtvrtletí roku 2013, mohl by český
HDP v roce 2014 dosáhnout růstu přes 2 %. K tomuto scénáři však velmi pravděpodobně nedojde, nicméně předpokládáme, ţe by česká ekonomika po letech recese mohla růst meziročním tempem kolem 1 %.
I kdyţ se výkonnost české ekonomiky v průběhu celého roku 2013 zlepšovala, míra nezaměstnanosti naopak postupně rostla a na konci roku dosáhla hodnoty 8,18 %. Vlivem ukončení některých sezónních prací došlo na začátku
roku 2014 k dalšímu růstu nezaměstnanosti aţ na hodnotu 8,63 %, coţ při počtu 630 tisíc lidí bez práce představuje
nejhorší číslo v posledních letech. V souvislosti s očekávaným oţivením české ekonomiky se míra nezaměstnanosti
bude pravděpodobně během roku 2014 postupně sniţovat a mohla by se na konci roku 2014 pohybovat na úrovni
8 %.
Spotřebitelská inflace v roce 2013 dosáhla hodnoty 1,4 %. V průběhu roku postupně klesala z hodnoty 1,9 % a po většinu roku se pohybovala pod úrovní inflačního cíle České národní banky. Spotřebitelská inflace zaznamenala mírný
růst v posledním měsíci roku 2013, coţ bylo způsobeno slabším kurzem koruny v souvislosti s intervencí ČNB. Údaje
z prvních měsíců roku 2014 naznačují pokračující trend z roku 2013, tj. další pokles spotřebitelské inflace. Vzhledem k
absenci inflačních tlaků by se inflace měla i v roce 2014 udrţet pod inflačním cílem ČNB kolem úrovně 1 %.
Po několika letech poklesu a stagnace ukončil český průmysl rok 2013 největším meziročním růstem za posledních
21 měsíců. Průmyslová výroba v roce 2013 meziročně vzrostla o 9,3 % a to zejména díky silnému růstu v posledních
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měsících roku. Do výsledku průmyslu se jednak promítá ekonomické oţivení na českých exportních trzích, ale i
oţivení v domácím hospodářství. Z českého průmyslového sektoru se dařilo především automobilkám, dále výrobě
strojů a zařízení i ostatních dopravních prostředků. V roce 2014 očekáváme pokračování pozitivního trendu, který by
měl být navíc pozitivně ovlivněn dopadem devizové intervence ČNB z konce roku 2013. V roce 2014 očekáváme růst
průmyslové výroby na úrovni 3 %.
Postavení emitenta na trhu v hlavních činnostech
Sberbank CZ úspěšně působí na českém trhu jiţ od roku 1993. Podíl bilanční sumy Sberbank CZ na celkové bilanční
sumě bankovního sektoru (44 bank vč. stavebních spořitelen) v České republice se oproti roku 2012 zvýšil z 1,32 %
na 1,40 %. Bilanční suma banky meziročně vzrostla o 14,94 %. Růst bilanční sumy bankovního sektoru za rok 2013
činí 8,83 %.
V souladu s obchodní strategií banky pokračuje meziroční nárůst klientských vkladů (vč. emitovaných cenných papírů)
o 19,26 % (bankovní sektor nárůst 6,79 %) a nárůst klientských úvěrů o 11,92 % (bankovní sektor nárůst o 6,54 %).
Zvýšil se podíl klientských vkladů Sberbank CZ, a.s. na vkladech bankovního sektoru a to z 1,33 % na 1,43 % a podíl
klientských úvěrů z 1,99 % na 2,10 %.
Hospodářský výsledek Sberbank CZ, a.s. meziročně vzrostl o 10,05 %, meziroční vývoj hospodářského výsledku za
bankovní sektor zaznamenal pokles o 4,11 %.
Trh hypotečních úvěrů
V České republice v současné době mohou poskytovat hypoteční úvěry a vydávat hypoteční zástavní listy všechny
banky.
K 31.12. 2013 uzavřely banky přes 494 tisíc smluv o hypotečním úvěru v celkovém objemu více neţ 752 mld. Kč. Více
neţ 83 % hypotečních úvěrů získaly fyzické osoby. Průměrná výše hypotečního úvěru činila 1,52 mil. Kč. Podle
ministerstva pro místní rozvoj vzrostl objem nově poskytnutých hypoték občanům v roce 2013 o 18 % oproti
předcházejícímu roku na 149 mld. Kč, počet nových smluv se meziročně zvýšil o 20 % na 92 608.
V krytí emitovaných hypotečních zástavních listů hypotečními úvěry došlo ve Sberbank CZ, a.s. k 31.12.2013
meziročně k nárůstu objemu úvěrů slouţících ke krytí o 8 % z objemu 11,687 miliardy Kč v roce 2012 na 12,731
miliardy v roce 2013. Závazky z dluhopisů ve výši 4,204 miliardy Kč jsou kryty hypotečními úvěry z více jak 302 %.
Zástavní hodnota nemovitostí zajišťující tyto úvěry je ve výši 26,597 miliardy Kč, coţ více jak 6 krát pokrývá naše
závazky z emitovaných dluhopisů.
3. Obchodní činnost Emitenta
RETAILOVÉ BANKOVNICTVÍ
Během roku 2013 došlo v oblasti retailového bankovnictví k velmi výrazným změnám, které se týkaly především
oblasti vzhledu a provozu všech poboček v návaznosti na rebranding z Volksbank na Sberbank. Zároveň byl připraven a schválen plán rozvoje pobočkové sítě pro roky 2014 a 2015.
Z pohledu obchodních výsledků došlo v segmentu retail k výraznému dvoucifernému růstu celkových depozit o 12 % a
především celkového objemu poskytnutých úvěrů o 24 %. Velký vliv na to měl nárůst objemu hypoték o 22 % i
spotřebitelských úvěrů o 8 %. Celkový počet klientů v retailovém segmentu vzrostl v roce 2013 o 10 %.
Na konci února byla v Praze za účasti pana Hermana Grefa, generálního ředitele Sberbank Rusko, otevřena vlajková
pobočka banky v ulici Na Příkopě. V listopadu byla zprovozněna nová pobočka v Karlových Varech, čímţ došlo k
pokrytí většiny krajů. Plán rozvoje pobočkové sítě na následující dva roky počítá se zdvojnásobením současného
počtu prodejních míst.
Projekt rebrandingu pobočkové sítě navazující na změnu jména banky se zaměřil zejména na vytvoření obchodních
míst s maximálním ohledem na komfort zákazníků. Na pobočkách Sberbank se objevily i zcela nové technologie, jako
například iPad obsluţná zóna, touchscreeny či interaktivní hodnocení bankéřů přímo na přepáţce. Vyuţity byly i prvky
senzitivního marketingu.
Nabídku pro retailovou klientelu ujednotila banka pod linií „FÉRových“ produktů a sluţeb, která je postavena na
transparentnosti a oboustranné výhodnosti pro klienta i pro banku. Základním stavebním kamenem se stalo FÉR
konto ve třech dostupných variantách dle preferencí klienta, včetně základní varianty s nulovým měsíčním poplatkem.
Produktovou řadu doplnila atraktivní úvěrová nabídka zahrnující FÉR půjčku, FÉR konsolidaci a FÉR kreditní kartu.
Klienty oslovil také věrnostní program „dýško“, který umoţňuje získat bonus aţ 500 Kč měsíčně. V oblasti depozitních
produktů zaujal i v rámci konkurenční nabídky Spořicí účet od Sberbank, který zejména ve druhé polovině roku drţel
jednu z nejvyšších úrokových sazeb na trhu. Zájem klientů o financování bydlení hypotékou od Sberbank vyústil v
letních měsících v posílení postavení banky na trhu hypoték.
SME BANKOVNICTVÍ
SME klientela patří jiţ tradičně mezi klíčové segmenty banky. Z pohledu objemu aktiv představují úvěry poskytnuté
SME klientům 33 % z celkových úvěrových obchodů. Rovněţ z pohledu počtu klientů patří Sberbank CZ mezi
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zajímavé hráče na trhu – téměř 10 % firem s obratem od 25 mil. CZK do 1,2 mld. Kč vyuţívá některý z našich produktů a sluţeb.
Důleţitost segmentu pro banku, a to nejen z lokálního, ale i celoskupinového pohledu, potvrzuje skutečnost, ţe v
květnu 2013 byli SME klienti vyčleněni do samostatné obchodní divize. Tato organizační změna byla prvním krokem
banky k intenzivnímu zacílení na malé a střední firmy. S cílem zefektivnění obsluhy a zlepšení uspokojení potřeb
klientů, byly v roce 2013 zahájeny významné procesní změny. Jednou z jiţ realizovaných změn přinášející
zefektivnění a zkvalitnění úvěrového procesu je vznik oddělení Kreditních analýz v září 2013.
SME bankovnictví se v roce 2013 orientovalo nejen na úvěrové produkty. Úspěšná byla banka i v depozitních
obchodech. Atraktivní depozitní produkty poskytnuté SME klientům, mezi ty nejatraktivnější patřil Růstový termínovaný vklad, zajistily nárůst v objemu depozit o 15 % oproti roku 2012. Změna vlastníka otevřela bance zcela nové
příleţitosti v oblasti financování exportu, a to nejen do Ruska.
FIREMNÍ BANKOVNICTVÍ
Divize korporátního bankovnictví vznikla v květnu 2013 vyčleněním SME segmentu do samostatné divize a obsluhovala čtyři specifické zákaznické skupiny: velké podniky a korporace, finanční instituce, subjekty aktivní v nemovitostním financování a veřejný sektor. V tomto sloţení se divize korporátního bankovnictví k 31. 12. 2013 podílela na
celkovém objemu poskytnutých úvěrů banky 33 % a na celkovém objemu depozit 35 %.
V lednu 2013 vstoupila Sberbank CZ do segmentu velkých podniků a korporací zaloţením specializovaného klientského oddělení. Zároveň banka v průběhu roku zaloţila specializované oddělení obsluhující finanční instituce. Oba
tyto nové útvary zakončily první rok své existence úspěšně. Oddělení velkých podniků a korporací se podařilo navýšit
objem úvěrů 3,6krát, přičemţ k tomuto nárůstu výrazně přispěly obchody strukturovaného a syndikovaného
financování. V oddělení finančních institucí narostla depozita o 76 % a oddělení veřejného sektoru vykázalo mírný
nárůst na straně depozit. Na druhé straně oddělení nemovitostního financování vykázalo spíše stagnaci v oblasti
úvěrů plynoucí z celkové angaţovanosti banky vůči tomuto odvětví. Oddělení velkých podniků a korporací v roce 2013
mimo jiné uzavřelo největší úvěr v historii banky. Částkou 4,1 mld. Kč se Sberbank CZ podílela na financování
akvizice většinového podílu ve společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. skupinou PPF.
Personální posílení oddělení velkých podniků a korporací a finančních institucí a zefektivněním procesů přispěje k
dalšímu zlepšování sluţeb a tvorby na míru šitých produktových řešení pro klienty těchto segmentů.
Export & Trade Finance
Objem úvěrů v oblasti Export & Trade Finance (ETF), včetně post-financovaných dokumentárních akreditivů, přesáhl
v roce 2013 61 milionů eur, bankovní záruky byly vydány v celkové částce 39,9 milionů eur a dokumentární akreditivy
6,6 milionů eur. Pipeline ETF obchodů s pojištěním EGAP přesahuje 200 milionů eur. Vzhledem k vyšším nákladům
na funding úvěrových zdrojů v bance se podařilo nalézt řešení formou nefundované rizikové participace na
odběratelských úvěrech poskytovaných koncernovou Sberbank Rusko a pojištěných EGAP s tím, ţe Sberbank CZ
vystupuje v této struktuře jako Co-Lender a Co-Insured v pojistné smlouvě s EGAP.
Z marketingových aktivit ETF v roce 2013 je třeba zmínit Ruský den na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně,
kde Sberbank představila dvě prezentace na téma exportního financování a klientské platformy Delovaya Sreda.
Structured Finance & Syndications
Útvar strukturovaného financování a syndikací byl v roce 2013 postupně doplněn na počet čtyř zaměstnanců. V
průběhu celého roku tento útvar posuzoval více neţ 35 transakcí (financování obnovitelných zdrojů, rekapitalizace
společností, leverage buy-outs), přičemţ sedm transakcí v celkové hodnotě přibliţně 9 miliard korun bylo následně
schváleno úvěrovými výbory banky a posléze úspěšně realizováno.

GLOBAL MARKETS
Finanční trhy
Po vstupu strategického vlastníka v roce 2012 pokračovala Sberbank i v roce 2013 v navazování a rozšiřování
obchodní spolupráce s protistranami na finančních trzích. Oddělení Global Markets uzavřelo rámcové smlouvy pro
obchodování na finančních trzích s řadou významných evropských bank, coţ umoţnilo bance přístup k novým trhům a
produktům.
Činnosti oddělení Global Markets zahrnovaly vedle obchodování investičních nástrojů na vlastní účet zejména
poskytování investičních sluţeb institucionálním, retailovým a firemním klientům. I přes sloţitou situaci na finančních
trzích zaznamenala většina obchodních aktivit v meziročním srovnání nárůst, a to jak obchodovaných objemů, počtu
aktivních klientů vyuţívajících sluţeb oddělení, tak počtu uzavřených obchodů.
Prodej investičních nástrojů firemním klientům
Jedním z nejdůleţitějších momentů pro český průmysl a pro české firmy v roce 2013 byly zprávy o ekonomickém
oţivení v eurozóně a následně i první signály o ekonomickém oţivení v české ekonomice zveřejněné v druhé polovině
roku. Po letech recese tak přišel první pozitivní impuls naznačující obrat ve vývoji české ekonomiky.
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V oblasti zajišťování měnového rizika první polovina roku 2013 nijak nevybočila z trendu předchozího roku. Díky
klidnému vývoji na devizových trzích byl zájem klientů o produkty měnového zajištění velmi malý. K významné změně
došlo v posledních měsících roku v souvislosti s intervencemi České národní banky k oslabení české měny. Řada
klientů tak vyuţila příznivých trţních podmínek k zajištění měnového rizika.
Podobný vývoj zaznamenalo i obchodování produktů slouţících k zajištění úrokového rizika. I kdyţ se trhy nacházejí v
období historicky nejniţších úrokových sazeb, zájem klientů o zajištění byl velmi malý. To bylo způsobeno zejména
očekáváním budoucího vývoje úrokových sazeb, které spíše signalizuje na jejich delší stagnaci.
Vedle prodeje investičních nástrojů malým a středním firmám se banka na rozdíl od předchozích let více zaměřovala
na velké klienty. Banka tak úspěšně vyuţívala své pozice velké bankovní skupiny právě k oslovování a prodeji
produktů klientům z tohoto segmentu.
Individuální přístup k řešení obchodních potřeb klientů, dlouhodobá strategie, správné načasování ve spojení s
potenciálem nových trhů, produktů a klientů po vstupu strategického vlastníka napomohly bance v meziročním
srovnání k dalšímu růstu počtu a objemu transakcí uzavíraných s klienty.
Finanční instituce
V roce 2013 banka pokračovala v trendu předchozích let a dále posilovala svoji pozici v poskytování sluţeb pro klienty
z oblasti finančních institucí. Banka si je vědoma důleţitosti tohoto segmentu, a proto došlo během roku k posílení
obchodního týmu a k rozšíření nabídky nových produktů a sluţeb. Individuální přístup k řešení potřeb klientů a
především bezpečí a síla banky po vstupu strategického vlastníka vedla k dalšímu nárůstu počtu klientů vyuţívajících
jejích sluţeb.
S rostoucím počtem klientů zaznamenal výrazný rostoucí trend i objem svěřených prostředků. Klientská báze institucionálních klientů byla představována zejména pojišťovnami, zdravotními pojišťovnami, penzijními fondy a
státními organizacemi.
Prodej cenných papírů klientům
Preference klientů v oblasti investování se v kontextu vývoje na finančních trzích ve srovnání s předchozím rokem
výrazně nezměnily. V souvislosti s dalším poklesem úrokových sazeb klienti vyhledávali především bezpečné
instrumenty s garantovaným výnosem. Banka tak během roku velmi úspěšně umísťovala vlastní emise dluhopisů.
Vedle konzervativních nástrojů klienti vyuţívali také moţnosti přímých investic do akcií na praţské burze i na
zahraničních burzách. Díky pozitivnímu vývoji ve druhé polovině roku představovaly akciové trhy zajímavou moţnost
ke zhodnocení investovaných prostředků.
Banka rovněţ pokračovala v průběhu roku v prodeji strukturovaných dluhopisů. S ohledem na aktuální trţní podmínky
se zaměřila na negarantované emise popř. emise s částečnou garancí vloţených prostředků. V této oblasti banka
spolupracovala s renomovanými emitenty.
I přes přetrvávající sloţitou situaci v oblasti prodeje cenných papírů banka pokračovala v naplňování dlouhodobé
strategie, která vedle samotného prodeje cenných papírů zahrnuje zejména investiční poradenství a vytváření
individuálních investičních řešení dle poţadavků a očekávání klientů. Banka se dále zaměřovala na zvyšování
odbornosti klientských poradců v oblasti prodeje cenných papírů zdokonalováním systému vzdělávání a certifikace.
ORGANIZACE / IT
V první polovině roku 2013 byl pro divizi IT primárním projektem rebranding a s ním spojený přechod z brandu
Volksbank na nový progresivní brand Sberbank. S tímto projektem bylo v IT spojeno velké mnoţství dílčích změn,
úkolů a podprojektů. Bylo nutné změnit design všech aplikací, byly instalovány nové technologie na pobočky a
otevřeny dvě nové „vlajkové“ pobočky (v Praze a Karlových Varech). Na ostatních pobočkách došlo z pohledu IT ke
kompletnímu přechodu na nové Sberbank technologie (kurzové tabule, infoterminály a někde i iPad zóny a
návštěvnické WiFi). Druhým klíčovým projektem v počátku roku 2013 byla implementace online ověřování zůstatku na
účtu při výběru/platbě platební kartou. Tento projekt měl mezinárodní charakter, spolupracovalo na něm osm firem ze
tří států a byl završen úspěšnou postupnou migrací celého portfolia platebních karet na tuto platformu v březnu 2013.
Novou technologií banka šetří náklady a předchází potenciálním rizikům způsobeným neoprávněným pouţitím karet
(např. na internetu nebo po skimmingu).
V oblasti skupinových projektů docházelo k postupnému rozšiřování funkcionalit systému pro automatizované
schvalování úvěrů (Credit Factory) o další funkce a produkty. K dalšímu rozvoji došlo také v oblasti treasury a market
risku, kde byla rozšiřována funkcionalita skupinového řešení Murex o nové funkce, jakoţ i implementace dalších
systémů řešících dynamické poţadavky v této oblasti. Systémy Mercury (collateral management system) a Zeus (limit
watching system) rozšířily portfolio koncernových řešení o další oblasti řešené jednotně v rámci celé skupiny
Sberbank.
Koncem roku 2013 spustila Sberbank CZ pro klienty Smart Banking řešení pro chytré telefony na platformách iOS a
Android, které klientům umoţňují jednoduché a rychlé ovládání účtů z jejich mobilních telefonů. Tato platforma vhodně
doplňuje internetové bankovnictví a rozšiřuje přímé kanály o progresivní technologii na telefonech klientů. V závěru
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roku také došlo v mnoha systémech ke změnám s ohledem na implementaci Nového občanského zákoníku (NOZ),
který začal platit od roku 2014. Společně s NOZ byla odstartována „Lean“ iniciativa, která má za cíl zjednodušit
klientské procesy na pobočkách a přenést část procesů z front office oddělení do back office, a tím zvýšit komfort a
rychlost obsluhy klientů.
ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ
Sluţby přímého bankovnictví byly i v roce 2013 poskytovány klientům prostřednictvím aplikací Sberbank Online
Banking, Homebanking a MultiCash. Banka navíc v listopadu 2013 nabídku rozšířila také o Smart Banking.
Nejvíce vyuţívanou sluţbou v oblasti přímého bankovnictví je i nadále internetové bankovnictví Sberbank Online
Banking. Ke konci roku 2013 jej pouţívalo 34 239 uţivatelů, o 27 % více oproti roku předchozímu. Elektronické
transakce jsou z hlediska ceny pro zákazníka mnohem výhodnější a efektivnější, vezmeme-li v úvahu i vysoký komfort
při jejich pořizování, online zpracování a jejich přehled.
Počet uţivatelů Sberbank Online Bankingu pouţívajících token – elektronický klíč, jeţ představuje vysoký stupeň
zabezpečení – bylo ke konci roku jiţ 27 151 z celkového počtu 34 239, coţ představuje téměř 80% penetraci tokenů,
a zároveň 39% nárůst oproti předchozímu roku. Online bankovnictví je tak z bezpečnostního hlediska dostatečně
posíleno a právě bezpečnost zůstává pro banku stále prioritou číslo jedna.
V porovnání s ostatními aplikacemi je podíl zmíněné majoritní online sluţby na celkovém počtu produktů přímého
bankovnictví 95 %. Trend ukazuje na značnou oblíbenost online kanálu Sberbank Online Banking; vzhledem k jeho
praktičnosti je patrná jeho důleţitost na trhu. Homebanking a MultiCash tvoří 5 %, počet uţivatelů je stabilní nebo
mírně klesá. Offline sluţby jsou velmi často nahrazovány online systémy. Naproti tomu doplňková sluţba Phone
Banking (telefonní bankovnictví) byla v roce 2013 zrušena a nahrazena moderním Smart Bankingem, který nabízí
kromě rychlé orientace o dostupnosti poboček a bankomatů také základní online sluţby, jako je náhled na zůstatek,
výpis pohybů a domácí platbu běţnou nebo urgentní s vyuţitím QR kódu.
Z pohledu vývoje přímého bankovnictví Sberbank CZ na konci února 2013 upravila design online bankovnictví a v
červnu zavedla zejména pro firemní klienty „připodepisování“ (autorizaci) plateb více disponenty. V retailové části se
banka zaměřila ke konci roku na nový kanál Smart Banking, jehoţ obliba rychle roste.
ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
Řízení lidských zdrojů je významnou součástí strategického vedení banky a zaměstnanci jsou rozhodujícím faktorem
při vytváření dlouhodobých partnerských vztahů s našimi klienty, naplňování obchodních cílů a utváření efektivního
zázemí pro všechny bankovní aktivity.
Poté, co banka v roce 2012 vybudovala základy oddělení Corporate Banking, Structured Finance and Syndication a
Export and Trade Finance, se v roce 2013 zaměřila na kvalitativní posun v segmentu SME. Vrcholový management
banky posílili špičkoví manaţeři s dlouholetou zkušeností z firemního bankovnictví a exportního financování jak v
oblasti obchodu tak i vývoje produktů. Banka se zaměřila také na úpravu postupů s cílem navýšit kapacitu vlastních
obchodníků. Finanční analýza byla vyčleněna z odborů Underwriting a SME a soustředěna do samostatného oddělení
Kreditních analýz. Úvěrové návrhy nyní vznikají ve spolupráci kreditních analytiků a obchodníků. V tomto pro nás
novém oddělení na konci roku 2013 pracovalo 18 zaměstnanců, a to jak v Praze, tak i v Brně a Českých Budějovicích.
Po nástupu nového člena představenstva zodpovědného za Retail banka organizačně i personálně posílila tuto svou
část. V září došlo k personální změně ve vedení distribuční sítě. Oporu pro efektivní řízení sítě poboček i její rozšíření
v budoucnu zajišťují tři regionální ředitelé a interní tým koučů a trenérů.
V oblasti rizika byl hlavním úkolem nábor odborníků se znalostí trhu CEE do Underwriting Hubu, který z České
republiky zajišťuje posuzování úvěrů pro několik zemí v rámci skupiny Sberbank Europe.
HR projekty skupiny Sberbank Europe začaly v roce 2013 být viditelné i ve Sberbank CZ. Na začátku kalendářního
roku se banka zúčastnila skupinového zaměstnaneckého průzkumu. Za velký úspěch povaţujeme, ţe v prvním
ročníku průzkumu odpovědělo téměř 80 % zaměstnanců. Na základě podnětů zaměstnanců jsme zintenzivnili komunikaci vedení se zaměstnanci. Zavedli jsme pravidelné „Townhall meetingy“ v Praze i v Brně, snídaně s jednotlivými členy představenstva i pravidelná osobní setkání generálního ředitele se zaměstnanci. Pomoc se zavedením
Sales Force Effectiveness na našich pobočkách nám poskytl tým kolegů z Maďarska a Bosny. V rámci skupinového
projektu Talent has no boundaries se tým SME Praha a Střední Čechy podílí na zeštíhlování SME procesů. Dalším
příkladem je příprava na přistoupení k procesu Řízení výkonu, který bude shodný ve všech zemích Sberbank Europe.
MARKETING & COMMUNICATION
Marketingové a komunikační aktivity banky se v roce 2013 primárně soustředily na rebranding celé společnosti.
Součástí procesu byla změna značky napříč všemi komunikačními kanály. Vznikly tak nové prezentační i POS
materiály dle korporátní identity značky Sberbank, nová webová prezentace i zcela nový facebookový profil, který do
konce roku získal téměř 8 tisíc fanoušků. Rebrandingem prošla také pobočková sít, důraz byl kladen na vytvoření
obchodních míst s maximálním ohledem na komfort zákazníků. Na pobočkách tak vznikly zcela nové prvky jako např.
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internetová kavárna, iPad zóna, smile systém pro získání zpětné vazby od zákazníků i prvky senzitivního marketingu
– hudba, vůně.
V srpnu odstartovala imageová kampaň s mottem „Sberbank. Váš příběh. Vaše banka.“ s cílem začít budovat
povědomí o nové značce. V září na ni plynule navázala produktová kampaň cílená na prodej spotřebitelských úvěrů.
Mediální kampaň zahrnovala televizi, online, print i masivní venkovní reklamu ve městech, kde má banka pobočky.
Kampaň splnila stanovené cíle a vybudovala 3,3% spontánní povědomí v populaci.
V říjnu se banka zúčastnila Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Expozice byla koncipována v moderním
nadčasovém designu. Součástí aktivit na veletrhu byla i aktivní účast Sberbank na Ruském business dni a nechyběla
ani úspěšná VIP Magic Party pro korporátní a SME klienty.
V závěru roku byl útvar Komunikace vyčleněn do samostatné organizační jednotky s cílem budovat dobré jméno
banky mezi stakeholdery a posílit celkovou komunikaci banky. Do jeho kompetencí budou nadále spadat oblasti
externí i interní komunikace a společenská odpovědnost banky.
5. Prohlášení
Emitent plní veškeré své závazky řádně a včas. V nedávné minulosti nedošlo k ţádným změnám, které by měly
podstatný význam při hodnocení platební schopnosti Emitenta.
Od data uveřejnění poslední ověřené účetní závěrky k 31.12.2013 do data vyhotovení tohoto Základního prospektu
nedošlo k ţádné významné změně finanční situace Emitenta.
Emitent není závislý na patentech, licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách, které by měly
zásadní vliv na podnikatelskou činnost nebo ziskovost Emitenta. Emitent neuzavřel ţádné smlouvy, vyjma smluv
uzavřených v rámci běţného podnikání, které by mohly vést ke vzniku závazku nebo nároku kteréhokoliv člena
finanční skupiny emitenta, který by byl podstatný pro schopnost Emitenta plnit závazky k drţitelům cenných papírů na
základě emitovaných cenných papírů.
Emitentovi nejsou známy ţádné trendy či nejistoty, které by mohly mít vliv na vyhlídky Emitenta.
Některé informace uvedené v Základním prospektu pocházejí od třetích stran. Takové informace byly přesně
reprodukovány a podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací uveřejněných příslušnou
třetí stranou, nebyly vynechány ţádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo
zavádějící.
Po dobu platnosti tohoto Základního prospektu lze podle potřeby nahlédnout do těchto dokumentů (nebo jejich kopií):
a) zakladatelské dokumenty a stanovy Emitenta (místo nahlédnutí
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrikdotaz?dotaz=Sberbank+CZ - „Sbírka listin“)
b) historické finanční údaje Emitenta (místo nahlédnutí http://www.sberbankcz.cz/vyrocni-zpravy-a-hospodarske-vysledky )

Seznam použitých odkazů
Pro účely Základního prospektu jsou pouţity následující odkazy včetně elektronické adresy svého výskytu:
Informace o Emitentovi k 31.3.2013.
http://www.Sberbankcz.cz/ O bance- Výroční zprávy a hospod. výsledky Informace o Sberbank CZ, a.s., k 31. 3. 2013 (tento odkaz se týká jen účetních údajů uvedených na str. 14-18,
které nejsou ověřeny a nebyly přezkoumány.)
Auditovaná účetní závěrka Emitenta dle IFRS za účetní období končící dnem 31.12.2013 a zpráva auditora.
http://www.Sberbankcz.cz/ O bance- Výroční zprávy a hospod. výsledky - Výroční zpráva 2013 (tento odkaz
se týká účetních údajů uvedených na str. 31-119 a zprávy auditora k účetní závěrce na str. 122-123)
Informace o Emitentovi k 31.3.2014.
http://www.Sberbankcz.cz/ O bance- Výroční zprávy a hospod. výsledky Informace o Sberbank CZ, a.s., k 31. 3. 2014 (tento odkaz se týká jen účetních údajů uvedených na str. 16-20,
které nejsou ověřeny a nebyly přezkoumány.)
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