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Úvodní slovo předsedy prezídia Asociace družstevních záložen 

Ing. Gabriel Kovács, předseda prezídia Asociace družstevních záložen 

vysokou míru odolnosti vůči nepříznivým šokům. Přesto, respektive právě proto 
přistoupila ČNB k postupnému navyšování proticyklické kapitálové rezervy až na 2% od 
ledna 2023. Pro družstevní záložny je uvedený požadavek identický, avšak za dalších 
podmínek novely zákona o spořitelních a úvěrních družstev, které ještě více ztěžují 
přístup družstev k novým depozitům, která jsou tak zásadní pro další růst. Spořitelní 
družstva tak musí přicházet se stále novými produkty a již standardně poskytovat 
nadprůměrné zhodnocení vkladů.

Celková bilanční suma sektoru družstevních záložen činí 9,1 mld Kč a stejně jako v 
minulých letech tvořila 0,1% aktiv všech úvěrových institucí. Ve stejném, tedy 
meziročním srovnání poklesl objem úvěrů o 9,3%, respektive o 11,2% u vkladů. Zde je 
již jasná korelace se zmíněnou novelou zákona o spořitelních a úvěrních družstev. 
Limitace na straně úvěrů i vkladů je zde jasně identifikovatelná.

Z hlediska stability sektoru družstevních záložen došlo v roce 2021 k mírnému poklesu 
nevýkonných úvěrů a pohledávek k celkovým úvěrům o 2,8% na 26,2%. Tato hodnota je 
stále poměrně významně nad průměrnou hodnotou dosahovanou v bankovním sektoru. 
Na druhou stranu, opět ve srovnání s 
záložen nadprůměrnou hodnotu kapitálového poměru na úrovni 24,4%.

Družstevní záložny jako celek vykázaly ve sledovaném období kladný výsledek 
hospodaření ve výši 50,7 mil Kč. Záložny dokázaly významně snížit s
správní náklady a v souhrnu nevykázaly ztráty ze znehodnocení finančních aktiv. Počet 
členů záložen se meziročně mírně snížil o téměř 600 členů na 11,4 tis členů celkem.

Výše uvedené ukazatele potvrzují, že sektor družstevních záložen je sice 
stabilní součástí českého finančního trhu.

 

 

vodní slovo předsedy prezídia Asociace družstevních záložen  

, předseda prezídia Asociace družstevních záložen 

Nejen finanční sektor, ale celá společnost má za sebou 
další rok ve stínu pandemie Covid-
česká ekonomika zažila a zažívá velmi turbulentní a 
zcela bezprecedentní období, kdy vedle zmíně
zcela viditelných ekonomických a společenských dopadů 
pandemie čelíme i novým geopolitickým výzvám. Již v 
minulém roce začalo prudké zdražování vstupů, rostlo 
napětí na trhu práce, sílící domácí poptávka spolu s 
problémy na straně dodávek významně navýšily domácí 
inflaci.    Bankovní rada přistoupila k postupnému 
zvyšování referenčních úrokových sazeb. Finanční 
sektor musel reagovat a přistoupit k adekvátním 
úpravám jak aktivních, tak pasivních finančních 
produktů. 

Bankovní sektor se v minulém roce vypořádal s dopady 
pandemie dobře. Banky byly a jsou schopny udržovat 
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bankovním trhem, vykazuje segment družstevních 
záložen nadprůměrnou hodnotu kapitálového poměru na úrovni 24,4%. 
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členů záložen se meziročně mírně snížil o téměř 600 členů na 11,4 tis členů celkem. 
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Slovo místopředsedy prezídia Jana Roztočila 

 

Do roku 2021 jsme vstoupili s cílem naplnit plán 
činnosti, který vzešel z prosincového kongresu. 
Přestože rok 2021 byl z pohledu praktického 
fungování vzhledem k probíhající pandemii opět 
náročný, velkou část úkolů se nám podařilo 
naplnit. 

Naše aktivita se již tradičně soustřeďovala na 
podporu činnosti našich členů v mnoha různých 
formách. Pro členy jsme zajišťovali pravidelný 

monitoring legislativy, diskuzní platformy v podobě pracovní skupiny pro compliance a 
pracovní skupiny pro data a reporting, či konzultace k dotazům členů. Společná 
stanoviska k připomínkovaným legislativním návrhům byla komunikována v rámci 
legislativního procesu. 

Stejně jako ostatní úvěrové instituce jsou i družstevní záložny vystaveny neustálému 
proudu legislativních změn, se kterými se často pojí vysoké náklady na implementaci. 
Hlavními legislativními tématy v roce 2021 byl nový zákon o evidenci skutečných 
majitelů, návrh zákona o ochraně oznamovatelů, novela prováděcí vyhlášky k AML 
zákonu, či vyhláška o úvěrových ukazatelích. Velké nároky ze strany dohledu byly na 
členské záložny i v loňském roce kladeny také v oblasti reportingu, a to zejména v 
oblasti sledování vývoje kvality úvěrových portfolií, dostatečnosti kapitálu ke krytí 
případných ztrát, likvidity a celkového hospodaření v rámci mimořádného reportingu 
zavedeného regulátorem. 

I v roce 2021 ADZ odpovídala na dotazy členů, odborné i laické veřejnosti a svá 
stanoviska prezentovala veřejnosti např. v Týdeníku Euro, či v ročence TOP FINANCE 
časopisu Bankovnictví. 

Listopadový kongres opětovně zvolil stávající členy prezídia Gabriela Kovácse a Andreu 
Riedlovou. Gabriel Kovács byl následně prezídiem znovuzvolen do funkce předsedy 
prezídia ADZ a prezídium tak potvrdilo dosavadní směřování asociace. 

Pro následující období bude významným tématem kybernetická odolnost úvěrových 
institucí, zohlednění environmentálních rizik v obezřetnostním rámci, či oblast AML, jak 
s ohledem na aktuální téma mezinárodních sankcí, AML kontroly transakcí souvisejících 
s virtuálními aktivy, využití nových technologií v rámci vzdáleného onboardingu klientů 
či připravované evropské nařízení, jehož cílem je dosažení vyššího stupně harmonizace 
oblasti AML na evropské úrovni. Aktuálním tématem i nadále zůstává sledování kvality 
úvěrových portfolií. 

I v dalších letech chceme v rámci ADZ pokračovat v rozvoji vzájemné spolupráce, 
propagaci peněžního družstevnictví a aktivním prosazování zájmů našich členských 
záložen. 
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Činnost ADZ 

Přehled legislativních návrhů k připomínkám 

Asociace koordinuje a předává připomínky členů k připravované legislativě. Níže je 
uveden přehled právních předpisů, ke kterým se Asociace v roce 2021 vyjadřovala.  

Autor Datum 
doručení 

Předmět návrhu Navržená 
účinnost 

ČNB 20.01.2021 

Konzultace návrhu vyhlášky o 
odměně a náhradě hotových 
výdajů likvidátora úvěrové 
instituce dnem vyhlášení 

ČNB 02.02.2021 

novelu zákona o Centrální 
evidenci účtů připravila návrh 
vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 30/2017 Sb., k 
provedení zákona o centrální 
evidenci účtů 01.08.2021 

ČNB 02.02.2021 

novely, kterou se mění vyhláška č. 
346/2013 Sb., o předkládání 
výkazů bankami a pobočkami 
zahraničních bank České národní 
bance a vyhláška č. 426/2013 Sb., 
o předkládání výkazů 
spořitelními a úvěrními družstvy 
České národní bance 30.06.2021 

ČNB 08.02.2021 

návrh novely vyhlášky č. 
67/2018, o některých 
požadavcích na systém vnitřních 
zásad, postupů a kontrolních 
opatření proti legalizaci výnosů z 
trestné činnosti a financování 
terorismu 01.01.2021 

ČNB 05.03.2021 

návrh úředního sdělení ke 
způsobu výpočtu rizikových vah 
pro účely stanovení příspěvků do 
Fondu pojištění vkladů (ÚS) dnem vydání 

ČNB 09.06.2021 

návrh vyhlášky o hlášení 
podvodů a předkládání výkazů v 
oblasti platebního styku České 
národní bance 01.01.2022 
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ČNB 16.06.2021 

návrh úředního sdělení k výkonu 
činnosti bank, spořitelních a 
úvěrních družstev, poboček bank 
z jiného než členského státu a 
některých dalších osob – 
uveřejňování informací 30.06.2021 

ČNB 30.07.2021 

návrh Vyhlášky o úvěrových 
ukazatelích, která provádí § 45a 
odst. 6 zákona č. 6/1993 Sb., o 
České národní bance, ve znění 
zákona č. 219/2021 Sb. 01.01.2022 

ČNB 02.09.2021 
úpravy ve výkazu o úrokovém 
riziku DISIFE23/DOZAS23 31.03.2022 

ČNB 24.09.2021 

návrh vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 141/2018 Sb., o 
hlášení závažných 
bezpečnostních a provozních 
incidentů osobami oprávněnými 
poskytovat platební služby 01.01.2022 

MFČR 02.12.2021 

Konzultace k transpozici 
směrnice o správcích úvěru a 
obchodnících s úvěry 

20. den po 
vyhlášení v 
účetním věstníku 
EU 

 

Legislativní report 

V roce 2021 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 k 31. 12. 2021: 
Předseda prezídia: 
 Ing. Gabriel Kovács (Citfin, spořitelní družstvo) 
Místopředseda prezídia: 
 Ing. Jan Roztočil (Artesa, spořitelní družstvo) 
Členové: 
 Ing. Andrea Riedlová (Peněžní dům, spořitelní družstvo) 
 Ing. Mojmír Boucník (NEY, spořitelní družstvo) 
 René Szonowski (Podnikatelská družstevní záložna) 
  



 

 

 

Ekonomická data členů  

Celkový objem vkladů 

Celkový objem vkladů u členských záložen 
průběhu roku stabilní.  

 

Vývoj objemu vkladů v DZ (v tis. Kč)

 31.03.2021

Artesa 2 133 755

Citfin 2 805 496

ČSD 

NEY 1 798 317

PD 

PDZ 

Celkem 7 675 146

 

 

 

 

 

členských záložen po počátečním mírném poklesu

Vývoj objemu vkladů v DZ (v tis. Kč) 

31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021

2 133 755 1 976 016 1 989 041 1 826 235

2 805 496 2 680 145 2 592 777 2 875 901

0 0 0 

1 798 317 1 753 227 1 827 876 1 729 415

722 303 673 942 651 001 658

215 275 130 180 116 267 129 254

7 675 146 7 213 510 7 176 962 7 218 867

8 

po počátečním mírném poklesu zůstal v 

31.12.2021 

1 826 235 

2 875 901 

0 

1 729 415 

658 062 

129 254 

7 218 867 

 



 

 

 

Vývoj objemu úvěrů 

Níže je uvedena informace k
spořitelní družstvo, které úvěry nenabízí.
průběhu roku 2021 počátkem roku mírně poklesl, poté již zůstal stabilní

 

Celkový objem poskytnutých úvěrů (v tis. Kč)

 31.03.2021

Artesa 2 

Citfin 

ČSD 

NEY 1 659 541

PD 

PDZ 

Celkem 4 950 241

 

 

 

 

 

   

 

 

Níže je uvedena informace k celkovému objemu úvěrů. Nejsou zahrnuta data za Citfin, 
spořitelní družstvo, které úvěry nenabízí. Celkový objem poskytnutých

počátkem roku mírně poklesl, poté již zůstal stabilní

Celkový objem poskytnutých úvěrů (v tis. Kč) 

31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021

2 461 363 2 101 837 2 033 693 2 072 067

n/a n/a n/a 

36 251 35 590 34 351 34 351

1 659 541 1 608 259 1 690 303 1 689 810

708 400 613 156 617 676 577

84 686 84 307 69 349 52 401

4 950 241 4 443 149 4 445 372 4 426 0790
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celkovému objemu úvěrů. Nejsou zahrnuta data za Citfin, 
Celkový objem poskytnutých úvěrů měl v 

počátkem roku mírně poklesl, poté již zůstal stabilní. 

31.12.2021 

2 072 067 

n/a 

34 351 

1 689 810 

577 450 

52 401 

0790 

 



 

 

 

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 s
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 prvn
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: 
Sídlo:
Email:
Web: 
Telefon:
 
 

  

Citfin
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 tra
klientům přinášet sofistikované, cenově výhodné a inovativní 
finanční služby s přidanou hodnotou, nadstandardní osobní 
péčí a vstřícností. 
 
Finanční služby poskytované Citfinem: 

IČ: 
Sídlo: Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5
Email: info@citfin.cz
Web: 
Telefon: 

 

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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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 

tandardem, používáme 
nejmodernější technologie a vytváříme ty nejlepší podmínky 

 

Uctíváme ty hodnoty, na kterých stojí pravidla nejen 
mezilidských vztahů a dobrého byznysu, ale hlavně 

ím 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, 

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 

nsakční bankovnictví a 
klientům přinášet sofistikované, cenově výhodné a inovativní 
finanční služby s přidanou hodnotou, nadstandardní osobní 

 
í platební styk 

Monitoring směnných kurzů měn   



 

 

 

 

 Č
poskytování úvěrů subjektům podnikajícím v
výstavby, developerství a zemědělství, přičemž nepřijímá ani 
nepředpokládá přijímání depozit z
poskytovaných záru
 
IČ: 
Sídlo: Hostýnská 520/14, 108 00 Praha 10 
Email: info@ceskesd.cz
Web:
 
 

 

NEY
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. 
práci se soustředí na individuální přístup, který je základem 
pro budování důvěry a dlouhodobých a kvalitních vztahů. 
Pro 
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: 

 

  

Peněžní dům, spořitelní družstvo je finanční instituce 
s
1996.
zaměřených jak 
jednotlivce, tak pro drobné a střední firmy a podnikatele. 
Dále poskytujeme úvěry
vkladů.

IČ: 
Sídlo:
Email:
Web: 
Telefon:
 
 

 

 
České spořitelní družstvo se primárně zaměřuje na 
poskytování úvěrů subjektům podnikajícím v
výstavby, developerství a zemědělství, přičemž nepřijímá ani 
nepředpokládá přijímání depozit z jiného  titulu než zajištění 
poskytovaných záruk. 
 
IČ: 27444376 
Sídlo: Hostýnská 520/14, 108 00 Praha 10 –
Email: info@ceskesd.cz 
Web: http://www.ceskesd.cz 
 
 
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: info@ney.cz 
Web: http://www.ney.cz/  

 
Peněžní dům, spořitelní družstvo je finanční instituce 
s družstevní právní formou založená
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, bankovní záruky 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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se primárně zaměřuje na 
poskytování úvěrů subjektům podnikajícím v oblasti 
výstavby, developerství a zemědělství, přičemž nepřijímá ani 

titulu než zajištění 

– Malešice 

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 

na vzájemné důvěře. Při své 
práci se soustředí na individuální přístup, který je základem 
pro budování důvěry a dlouhodobých a kvalitních vztahů.  

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 

Sídlo: Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 

Peněžní dům, spořitelní družstvo je finanční instituce 
ružstevní právní formou založená v roce 

Poskytujeme komplexní nabídku bankovních služeb 
na vedení výhodných běžných účtů pro 

jednotlivce, tak pro drobné a střední firmy a podnikatele. 
a zajímavé úročení 

Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště 
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Podnikatelská družstevní záložna vznikla dnem nabytí 
účinnosti zákona o družstevních záložnách 1.1.1996 jako 
vůbec první novodobá družstevní záložna v ČR, a to pod 
svým původním názvem Podnikatelská regionální družstevní 
záložna. Hlásíme se k původním a mezinárodně aplikovaným 
principům družstevnictví a k tradičním principům zdravého 
a obezřetného podnikání. 

IČ: 63083868 
Sídlo: Celetná 17/595, 110 00 Praha 1 
Email: penezniustav@penezniustav.cz 
Web: http://www.penezniustav.cz  
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Výroční zpráva ADZ 2021 

Vydala Asociace družstevních záložen z.s., Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5  

Aktualizováno k 30. 9. 2021  

Veškerá práva vyhrazena, přebírání nebo přetiskování informací pouze se svolením 
vydavatele.  

 


