Výroční
zpráva
2017

Obsah
Úvodní slovo předsedy prezídia Asociace družstevních záložen ................................................. 3
Činnost ADZ ....................................................................................................................................................... 4
Přehled legislativních návrhů připomínkám ................................................................................... 4
Legislativní report ...................................................................................................................................... 4
Orgány ADZ ........................................................................................................................................................ 5
Prezídium....................................................................................................................................................... 5
Ekonomická data členů ................................................................................................................................. 6
Celkový objem vkladů ............................................................................................................................... 6
Vývoj objemu úvěrů ................................................................................................................................... 7
Představujeme členy Asociace ................................................................................................................... 8

2

Úvodní slovo předsedy prezídia Asociace družstevních
záložen
Ing. Gabriel Kovács, předseda prezídia Asociace
družstevních záložen
V roce 2017 Asociace družstevních záložen (ADZ)
pokračovala ve svých aktivitách.
V červnu se zúčastnila prezentace Zprávy Světové banky o
kapitálovém trhu v ČR a projevila tak záměr nadále se
podílet na připravované Koncepci rozvoje kapitálového
trhu.
Členské záložny ke dni 26. června 2017 přistoupily ke
Kodexu mobility klientů vydanému Českou bankovní
asociací a projevily tak vstřícný postoj vůči klientům při
změně platebního účtu.
ADZ se v rovněž v loňském roce vyjadřovala v rámci připomínkových řízení k
předkládaným legislativním změnám. Přehled připomínkových řízení s naší účastí je
součástí výroční zprávy.
Nejvýznamnějším legislativním tématem druhé poloviny roku byla implementace PSD2.
Tato oblast byla klíčovým tématem komunikace s Českou bankovní asociací. Diskuze
rovněž probíhaly nad možnou implementací Czech Open Banking Standardu
připraveného ČBA. ADZ dále zastřešila účast svých členů na seminářích pořádaných ČNB
a MF ČR ke změnám v oblasti platebního styku, které přinesl zákon č. 370/2017 Sb.
Další diskutovanou oblastí byla příprava na změny v oblasti ochrany osobních údajů
obsažených v obecném nařízení o ochraně osobních údajů, které nabývá účinnosti 25. 5.
2018.
ADZ odpovídala na dotazy členů, odborné i laické veřejnosti a svá stanoviska
prezentovala veřejnosti např. v Právním rádci, či v ročence TOP FINANCE časopisu
Bankovnictví.
V roce 2017 pokračovala aktivní činnost compliance skupiny, která se na svých
pravidelných zasedáních věnovala připravovaným legislativním změnám.
Podzimní Kongres schválil záměr vytvoření druhé pracovní skupiny pro oblast
ekonomických dat a reportingu, která by měla být dalším krokem na cestě k prohloubení
spolupráce členů a zkvalitnění zázemí, které ADZ poskytuje svým členům a
informačního zázemí pro dotazy veřejnosti. Kongres rovněž odsouhlasil záměr oslovit
záložny, které dosud členy asociace nejsou.
Vnímáme, že peněžní družstevnictví je nedílnou součástí finančního trhu. ADZ proto
chce pokračovat při podpoře aktivit svých členů, ale i napomáhat ke zlepšování
celkového obrazu tohoto segmentu.
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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 2017 vyjadřovala.

Autor

Datum
doručení

Předmět návrhu

ČNB

26. 1. 2017

návrh vyhlášky o úvěrových ukazatelích

10. 2. 2017

návrh
zákona,
kterým
se
mění
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších
předpisů,
v
souvislosti se zajištěním přístupu správce
daně
k
některým
údajům
v
návaznosti na výkon mezinárodní spolupráce
při správě daní

7. 3. 2017

návrh novely vyhlášky č. 163/2014 Sb. o 1.1.2018, vybraná
výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních ustanovení
družstev a obchodníků s cennými papíry
3.1.2018

ČNB

31. 7. 2017

návrh novely vyhlášky č. 163/2014 Sb. o 1.1.2018, vybraná
výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních ustanovení
družstev a obchodníků s cennými papíry
3.1.2018

MFČR

3. 8. 2017

Národní strategie finančního vzdělávání

ČNB

11. 8. 2017

návrh AML vyhlášky

20. 9. 2017

návrh vyhlášky , kterou se mění vyhláška č.
233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob 1.1.2018, vybraná
a způsobu prokazování odborné způsobilosti, ustanovení
důvěryhodnosti a zkušenosti osob
3.1.2018

MFČR
ČNB

ČNB
ČNB

27. 11. 2017

návrh AML vyhlášky

Navržená
účinnost

6 měsíců ode dne
vyhlášení

6 měsíců ode dne
vyhlášení

Legislativní report
V roce 2017 pokračovala ADZ ve vytváření pravidelného měsíčního legislativního
reportu, který pomáhá členům získat aktuální informace o chystaných legislativních
změnách.
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Orgány ADZ
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 pět členů volených z řad osob navržených členy ADZ.
Složení prezídia v roce 2017:
Předseda prezídia:

Ing. Gabriel Kovács (CITFIN, spořitelní družstvo)
Místopředseda prezídia:

Ing. Petr Illetško, MBA (NEY 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 u členských záložen pokračoval v roce 2017 v setrvalém mírném
růstu.
Vývoj objemu vkladů v DZ (v tis. Kč)
Stav k
31. 3. 2017
Artesa
3 388 207
Citfin
1 718 489
ČSD
12 363
MPÚ
8 943 866
NEY1
1 667 297
PD
720 174
Celkem
16 450 396

1

30. 6. 2017
3 288 531
1 905 993
9 386
8 759 560
1 738 545
693 279
16 395 294

30. 9. 2017
3 362 879
1 877 814
17 754
8 305 945
1 832 880
672 425
16 069 697

Dříve ANO spořitelní družstvo. Ke změně názvu došlo s účinností k 21. 10. 2017.

31. 12. 2017
3 847 196
1 857 507
7 594
8 323 700
2 219 464
673 410
16 928 871
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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 meziročním srovnání vzrostl, a to zhruba o 30%.
Celkový objem poskytnutých úvěrů (v tis. Kč)
Stav k

31. 3. 2017

30. 6. 2017

30. 9. 2017

31. 12. 2017

2 568 775

2 340 546

2 555 232

3 329 328

N/A

N/A

N/A

N/A

31 657

34 860

26 477

34 494

MPÚ

7 891 958

7 324 481

7 542 999

7 671 644

NEY2

1 647 600

1 730 481

1 758 666

2 184 067

670 859
12 810 849

718 254
12 148 622

698 372
12 581 746

653 157
13 872 690

Artesa
Citfin
ČSD

PD
Celkem

2

Dříve ANO spořitelní družstvo. Ke změně názvu došlo s účinností k 21. 10. 2017.
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Představujeme členy Asociace
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

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
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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

NEY 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 NEY 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.ney.cz/
Telefon:
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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 2017
Vydala Asociace družstevních záložen, Senovážné náměstí 1588/4, 110 00 Praha 1
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