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Úvodní slovo předsedy prezídia Asociace družstevních
záložen
Ing. Gabriel Kovács, předseda prezídia Asociace
družstevních záložen
Rok 2016 byl pro Asociaci družstevních záložen (ADZ)
rokem velmi aktivním, ať již ve vztahu ke svým členům,
tak i navenek.
ADZ podporovala členy při prosazování zájmů v rámci
připomínkových řízení k novým legislativním návrhům,
vytvořila novou platformu pro sdílení informací a diskuzi
členů v podobě compliance skupiny, která na svých
pravidelných zasedáních pomáhá členům nalézt odpovědi
na otázky, které přináší neutuchající příliv nové české i
evropské legislativy.
S ohledem na významné změny v oblasti právní regulace praní špinavých peněz
připravila Asociace pro své členy ve spolupráci s Ing. Jitkou Komárkovou (ČNB) a Mgr.
Markétou Hlavinovou (FAÚ) v prosinci 2016 AML workshop k novele zákona č.
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu.
Asociace dále uspěla při navázání užší komunikace s Českou bankovní asociací, zástupci
Asociace se rovněž setkali s členy Bankovní rady ČNB.
Asociace se účastnila procesu přípravy Koncepce rozvoje kapitálového trhu, jejímž
úkolem je definovat základní strategii zastřešující oblast finančních služeb.
Asociace rovněž odpovídá na dotazy veřejnosti týkající se činnosti družstevních záložen
a poskytuje informace a stanoviska na základě žádostí z řad novinářů (např. ČTK,
časopis Právní rádce, časopis Bankovnictví).
Asociace hodlá být aktivní i v následujícím období a podnikat účinné kroky ke zlepšení
obrazu peněžního družstevnictví v očích laické i odborné veřejnosti.

Slovo místopředsedy prezídia Ing. Petra Illetška, MBA
Můžeme konstatovat, že rok 2016 byl pro trh družstevních
záložen rokem stabilizace, poté co se v rámci své činnosti
přizpůsobily první části legislativních změny vyplývajících
z novely zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.
Jak je patrné i z vývoje ekonomických dat členů Asociace
družstevních záložen, tak družstevní záložny přes
restriktivní charakter legislativních změn, zvládly svůj
obchodní model přizpůsobit novým legislativním
podmínkám.
Tohoto výsledku se jim podařilo dosáhnout přes další
legislativní „smršť“, která probíhá v oblasti legislativní
regulace finančního trhu a která je patrná i z přehledu
připomínkovaných legislativních návrhů na straně 4 této
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výroční zprávy.
Rok 2017 bude pro trh družstevních záložen neméně významný, jelikož bude nezbytné
se připravit na aplikaci těch legislativních opatřeních vyplývajících ze zákona o
spořitelních a úvěrních družstvech, která budou pro družstevní záložny účinná od
1.1.2018 a vedle toho se přizpůsobovat celé řadě dalších, která jsou obecná pro celý
finanční sektor.
Věřím však, že i díky pomoci a spojení záložen do Asociace družstevních záložen, tyto
úkoly družstevní záložny zvládnou a budou tak potvrzovat oprávněnost své role a místa
na finančním trhu v České republice.

Činnost ADZ
Přehled legislativních návrhů připomínkám
Asociace koordinuje a předává připomínky členů k připravované legislativě. Níže je
uveden přehled právních předpisů, ke kterým se Asociace v roce 2016 vyjadřovala.

Autor

Datum
doručení

Předmět návrhu

Navržená
účinnost

MFČR

11.1.2016

nový zákon o platebním styku

13.1.2018

MFČR

12.1.2016

Koncepce rozvoje kapitálového trhu 2016

25.2.2016

návrh zákona, kterým se mění některé
zákony v oblasti daní

1.1.2017

26.2.2016

návrh vyhlášek k zákonu o spotřebitelském
úvěru

dnem účinnosti
zákona o SÚ

ČNB
MFČR

18.3.2016

návrh úředního sdělení, kterým se mění
přílohy v úředním sdělení k uveřejňování
informací

výkazy za I.Q
2016

21.3.2016

konzultace transpozice PSD2

13.1.2018

ČNB

8.6.2016

návrh úředního sdělení ke cloud computingu

MFČR

1.7.2016

konzultace transpozice PSD2

13.1.2018

MFČR

17.8.2016

konzultace transpozice PSD2

13.1.2018

ČNB

29.8.2016

návrh vyhlášky o odborné způsobilosti pro
distribuci spotřebitelského úvěru

1.12.2016

29.8.2016

návrh vyhlášky o žádostech, oznámeních a
předkládání výkazů podle zákona o
spotřebitelském úvěru

1.12.2016

MFČR
ČNB

ČNB
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ČNB

29.8.2016

návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.
141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních
institucí, institucí elektronických peněz,
poskytovatelů platebních služeb malého
rozsahu a vydavatelů elektronických peněz
malého rozsahu, ve znění vyhlášky č.
31/2014 Sb. a vyhlášky č. 233/2014 Sb.

ČNB

30.8.2016

vyhláška k provedení zákona o Centrální
evidenci účtů

15.dnem po
vyhlášení

MFČR

29.9.2016

novela zákona o České národní bance

1.7.2017

13.10.2016

1.dnem
2.kalendářního
novela zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných měsíce po
postupech a řešení krize na finančním trhu
vyhlášení

MFČR

1.12.2016

MFČR

13.10.2016

MFČR

17.10.2016

návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.
71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu
vedení a poskytování údajů, které je banka a
pobočka zahraniční banky povinna vést a
které je povinna poskytnout Fondu pojištění
vkladů
návrh zákona, kterým se mění zákon č.
21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o
spořitelních a úvěrních družstvech a
některých opatřeních s tím souvisejících a o
doplnění zákona

ČNB

24.10.2016

návrh vyhlášky k provedení zákona o
Centrální evidenci účtů

MFČR

1.11.2016

nový zákon o platebním styku

MFČR

8.11.2016

13.1.2018
3. ledna 2018,
vybraná
novela zákona č.87/1995 Sb., o spořitelních a ustanovení 1.
úvěrních družstvech
ledna 2019

ČNB

29.11.2016

návrh úředního sdělení, kterým se mění ÚS
ke způsobu výpočtu RV pro příspěvky do FPV 1.1.2017

1.1.2017

15.dnem po
vyhlášení

Legislativní report
Zároveň pro své členy začala Asociace v říjnu 2015 vydávat pravidelný měsíční
legislativní report, jehož součástí jsou novinky v české i evropské legislativě upravující
oblast úvěrových institucí.
V roce 2016 byla vytvořena pracovní skupina pro oblast compliance a je zřejmé, že
Asociace bude i nadále prohlubovat spolupráci v této oblasti.
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Orgány ADZ
Asociace v loňském roce prošla změnou právní formy, kdy v červnu 2016 došlo
k transformaci ze zájmového sdružení právnických osob na spolek dle nového
občanského zákoníku. V rámci změny stanov bylo rozhodnuto o zrušení Rady a jediným
orgánem Asociace tak zůstává prezídium.
Prezídium
Prezídium je nejvyšší výkonný orgán ADZ. V rámci svých aktivit zejména řídí činnost
ADZ, zastupuje ADZ při jednáních s třetími stranami a rozhoduje ve věcech hospodaření
ADZ. Prezídium má sedm členů volených z řad osob navržených členy ADZ.
Složení prezídia v roce 2016:
Předseda prezídia:
•
Ing. Gabriel Kovács (CITFIN, spořitelní družstvo)
Místopředseda prezídia:
•
Ing. Petr Illetško, MBA (ANO, spořitelní družstvo)
Členové:
•
Ing. Andrea Riedlová (Peněžní dům, spořitelní družstvo)
•
Mgr. Viktor Kazda (Artesa, spořitelní družstvo)
•
Mgr. Veronika Válová (Moravský peněžní ústav, spořitelní družstvo)
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Ekonomická data členů
Celkový objem vkladů
Celkový objem vkladů v roce 2016 měl rostoucí tendenci. Dopad pravidla 1:10 byl
překonán za cenu zvýšených úrokových nákladů a s přispěním produktové inovace.

Vývoj objemu vkladů v DZ (v tis. Kč)
31.3.2016
Stav k
ANO
1 181 627
Artesa
2 723 261
Citfin
1 623 680
ČSD
16 011
MPÚ
9 251 634
PD
698 668
Celkem
15 494 881

30.6.2016
1 297 418
2 897 744
1 525 350
12 921
9 441 705
675 423
15 850 561

30.9.2016
1 378 006
2 929 435
1 720 070
12 853
9 088 550
657 502
15 786 416

31.12.2016
1 526 523
3 047 734
1 718 489
12 363
8 997 602
701 000
16 003 711
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Vývoj objemu úvěrů
Níže je uvedena informace k celkovému objemu úvěrů. Nejsou zahrnuta data za Citfin,
spořitelní družstvo, které úvěry nenabízí.

Celkový objem poskytnutých úvěrů (v tis. Kč)
Stav k

31.3.2016

30.6.2016

30.9.2016

31.12.2016

ANO

1 313 274

1 208 472

1 360 041

1 444 751

Artesa

2 759 719

2 654 127

2 609 155

2 588 492

N/A

N/A

N/A

N/A

31 797

31 778

29 014

32 191

5 962 631

6 110 385

6 229 356

5 977 523

552 991
10 620 412

486 190
10 490 952

544 291
10 771 857

517 222
10 560 179

Citfin
ČSD
MPÚ
PD
Celkem
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Představujeme členy Asociace
ANO spořitelní družstvo poskytuje kvalitní a profesionální
finanční služby svým členům z řad občanů, živnostníků a
firem. Jeho služby jsou založené na principu spolupráce,
kooperace a pospolitosti a vytváří podmínky pro společný
růst. Vztahy se členy zakládá na vzájemné důvěře. Při své
práci se soustředí na individuální přístup, který je základem
pro budování důvěry a dlouhodobých a kvalitních vztahů.
Pro ANO spořitelní družstvo myšlenka finančního
družstevnictví není přežitkem a je přesvědčeno, že obezřetně
vedená organizace s týmem odpovědných, pracovitých,
přátelských a charakterních lidí zvládne svým přístupem
udělat z pouhého poskytování finančních služeb skutečné a
trvající partnerství.
IČ: 26137755
Sídlo: Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8
Email:
Web: http://www.anosd.cz/
Telefon:
Naší vizí je být kvalitním spolehlivým partnerem všech
našich členů a klientů. A vizi realizujeme skrze uskutečnění
mise. Naše mise se skládá z několika aspektů: pracujeme pro
spokojenost našich klientů, chceme, aby korektnost a
profesionalita byly naším standardem, používáme
nejmodernější technologie a vytváříme ty nejlepší podmínky
pro maximální zhodnocení vašich financí.
Uctíváme ty hodnoty, na kterých stojí pravidla nejen
mezilidských vztahů a dobrého byznysu, ale hlavně
spokojených klientů. Na prvním místě jsou u nás lidé,
podporujeme týmovou práci, respektujeme konkurenci,
zakládáme si na partnerství a dlouhodobé spolupráci. Do
erbu bychom si dali asi tato slova: profesionalita, kvalita,
spolehlivost, rychlost a efektivita.
IČ: 25778722
Sídlo: Škrétova 490/12, 120 00 Praha 2
Email: info@artesa.cz
Web: http://www.artesa.cz
Telefon: 800 128 836
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Citfin poskytuje komplexní finanční služby v oblasti
směnných obchodů, platebního styku a řízení kurzových rizik
pro společnosti orientované na zahraniční obchod. Výhodné
devizové kurzy pro firmy nabízí ve 30 měnách. Dlouhodobou
strategií Citfinu je rozvíjet transakční bankovnictví a
klientům přinášet sofistikované, cenově výhodné a inovativní
finanční služby s přidanou hodnotou, nadstandardní osobní
péčí a vstřícností.
Finanční služby poskytované Citfinem:
•
•
•
•
•
•

Firemní multiměnový účet EASY
Směna deviz a zahraniční platební styk
Termínové obchody
Treasury služby
Monitoring směnných kurzů měn
Devizové zpravodajství

IČ: 25783301
Sídlo: Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5
Email: info@citfin.cz
Web: http://www.citfin.cz
Telefon: 800 311 010
České spořitelní družstvo je specializované na stavební
sektor. Družstevníci vzájemně podporují svou činnost v
oblasti vkladů a poskytování úvěrů.
IČ: 27444376
Sídlo: Hostýnská 520/14, 108 00 Praha 10 – Malešice
Email: info@ceskesd.cz
Web: http://www.ceskesd.cz
Telefon:

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo (MPÚ) byl
založen dne 15. 8. 1996 ve Zlíně. Dlouhodobý úspěch MPÚ je
zakládán na osobním přístupu, kvalitních službách a
produktech za zajímavých podmínek. Důkazem správně
zvolené strategie je 21letá historie MPÚ a především více než
10 tisíc spokojených klientů.
IČ: 25307835
Sídlo: Senovážné náměstí 1375/19, 11000 Praha 1 – Nové
Město
Email: mpu@mpu.cz
Web: http://www.mpu.cz
Telefon: 221 773 112
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Peněžní dům, spořitelní družstvo je finanční instituce
s družstevní
právní
formou
založená
v roce
1996. Poskytujeme komplexní nabídku bankovních služeb
zaměřených jak na vedení výhodných běžných účtů pro
jednotlivce, tak pro drobné a střední firmy a podnikatele.
Dále poskytujeme úvěry a zajímavé úročení vkladů.
IČ: 64508889
Sídlo: Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště
Email: info@peneznidum.cz
Web: http://www.peneznidum.cz
Telefon: 800 888 232
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Výroční zpráva ADZ 2016
Vydala Asociace družstevních záložen, Senovážné náměstí 1588/4, 110 00 Praha 1
Aktualizováno k 30. 9. 2017
Veškerá práva vyhrazena, přebírání nebo přetiskování informací pouze se svolením
vydavatele.
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