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1. PROFIL RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO¤ITELNY



1.1. Profil Raiffeisen stavební spofiitelny

1.1.1. Základní údaje o spoleãnosti (stav k 31. prosinci 2005)

Obchodní jméno Raiffeisen stavební spofiitelna a.s.

Identifikaãní ãíslo Iâ 49241257
DIâ CZ49241257

Sídlo Konûvova 2747/99
130 45 Praha 3
E-mail: rsts@rsts.cz
Internet: www.rsts.cz
Infolinka: 800 11 22 11

Obchodní ãinnost Provozování stavebního spofiení ve smyslu § 1 zákona ã. 96/1993 Sb., o stavebním spofiení a státní
podpofie stavebního spofiení a v˘kon ãinností uveden˘ch v § 9 odst.1 zák. ã. 96/1993 Sb.

Povolení k provozování ãinnosti stavební spofiitelny v souladu se zákonem ã. 96/1993 Sb., 
o stavebním spofiení a státní podpofie stavebního spofiení, udûleno Ministerstvem financí âeské republiky
dne 15. dubna 1993 a âeskou národní bankou dne 7. záfií 1993.

Právní forma Akciová spoleãnost

Akcionáfii Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH (75 % základního kapitálu)
Raiffeisenbank a.s. (25 % základního kapitálu)

Základní kapitál 650 000 000 Kã

1.1.2. Historie a v˘vojové mezníky spoleãnosti

Raiffeisen stavební spofiitelna pÛsobí na ãeském trhu od záfií 1993. Svou ãinnost zahájila jako AR stavební spofiitelna. Do finanãní
skupiny Raiffeisen se plnû zafiadila v roce 1998, kdy do‰lo k v˘znamné zmûnû struktury akcionáfiÛ a následné zmûnû názvu spoleãnosti.
Na jafie 1998 Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft mbH zv˘‰ila svÛj podíl na 75 % v‰ech akcií a zb˘vajících 25 % akcií pfievzala
Raiffeisenbank a.s.

V uplynulém roce 2005 do‰lo k dal‰í v˘znamné zmûnû. Majoritním akcionáfiem Raiffeisen stavební spofiitelny se na podzim stala
spoleãnost Raiffeisen Bausparkassen Managementservice und Beteiligungsges.m.b.H., která pfievzala od své matefiské spoleãnosti
Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft mbH v‰ech 75 % akcií. Raiffeisen Bausparkassen Managementservice und Beteiligungsges.m.b.H.
se tak stala spojovacím ãlánkem mezi stavebními spofiitelnami skupiny Raiffeisen v Rakousku a mimo jeho území. V závûru roku 2005
byla provedena zmûna názvu této spoleãnosti na Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH.

V ãervenci hodnoceného roku pfiistoupila Raiffeisen stavební spofiitelna k radikální zmûnû procesu zpracování Ïádostí o úvûr a souãasnû
zavedla aplikaãní scoring. Cílem bylo zkvalitnûní a v˘znamné zkrácení úvûrového procesu tak, aby klient mohl získat prostfiedky
potfiebné na financování bydlení bûhem nûkolika dnÛ. Nov˘ zpÛsob zpracování Ïádostí pfiispûl ke zv˘‰ení kvality poskytovan˘ch
sluÏeb.

Raiffeisen stavební spofiitelna se profiluje jako specialista na bydlení. Trvale hledá cesty ke zlep‰ení nabídky produktÛ a sluÏeb tak, aby
co nejvíce odpovídaly individuálním potfiebám klientÛ. To potvrzuje druhé místo v anketû „Stavební spofiitelna roku 2005“.

Rok 2005 povaÏuje Raiffeisen stavební spofiitelna za úspû‰n˘ i v oblasti projektového financování, tzn. financování v˘stavby nov˘ch
moderních bytov˘ch areálÛ, plo‰né v˘stavby rodinn˘ch domÛ, v˘stavby inÏen˘rsk˘ch síti apod.
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Hlavním cílem ãinnosti Raiffeisen stavební spofiitelny je najít pfiístup ke kaÏdému klientovi, poradit mu a podat mu vÏdy pomocnou ruku
pfii fie‰ení otázky bydlení. Úkolem pro budoucnost je pfiesvûdãit klienty o v˘hodnosti vyuÏití úvûru ze stavebního spofiení, a to nejen pfii
modernizaci, rekonstrukci ãi jiné úpravû bytu ãi domu, ale i pfii pofiízení vlastního moderního bydlení.

Individuálním pfiístupem ke klientÛm a kvalitou sluÏeb usiluje Raiffeisen stavební spofiitelna o to, aby pro své klienty vÏdy byla
spolehliv˘m a dÛvûryhodn˘m partnerem.

1.1.3. Strategie Raiffeisen stavební spofiitelny

Strategie pro nás znamená cílené poãínání, tedy dlouhodobé plánování. Strategie Raiffeisen stavební spofiitelny byla v roce 2005
podrobena revizi. Cílem bylo vytvofiení nového plánovacího horizontu do roku 2009. Tento úkol byl vyfie‰en ve spolupráci s mezinárodním
poradcem.

V˘chozím bodem strategie byla aktuální situace na ãeském trhu financování bytové v˘stavby a anal˘za siln˘ch a slab˘ch stránek
Raiffeisen stavební spofiitelny. Tato anal˘za a zhodnocení budoucího v˘voje byly základem pro definici strategie do konce roku 2009.

Cílem ãinnosti stavební spofiitelny je vyváÏen˘ pomûr mezi vklady a pÛjãkami. KaÏdá stavební spofiitelna na ãeském trhu je
konfrontována s tím, Ïe vklady prudce rostou, coÏ relativizuje pfiírÛstek v objemu úvûrÛ. Abychom dosáhli uspokojivého pomûru mezi
vyplacen˘mi úvûry a vklady stavebního spofiení, je zapotfiebí uskuteãnit rozsáhlé aktivity na stranû financování, aniÏ bychom zanedbali
stránku spofiení.

Z na‰eho pohledu pfied námi stojí tyto zásadní v˘zvy: produktová politika + odbyt + treasury + vlastní kapitál.

Poãítáme s tím, Ïe spofiicí potenciál ãesk˘ch domácností i nadále soustavnû poroste. Ve spojení se státní podporou bude mít systém
stavebního spofiení k dispozici dostatek prostfiedkÛ. Dokud bude reálné zúroãení atraktivní, nemûly by objemy spofiení nijak klesat.

V oblasti financování bydlení existuje z hlediska klientÛ témûfi stejnû silná konkurence mezi stavebním spofiením a hypoteãními úvûry.
ZÛstává zachován vysok˘ potenciál pro novou v˘stavbu a sanace.

Produktová strategie Raiffeisen stavební spofiitelny je zamûfiena na vût‰í schopnost konkurovat financování hypoteãními úvûry, aniÏ by
zanedbávala základní obchodní ãinnost. Proto budou vyvíjeny produkty pro speciální cílové skupiny. V oblasti odbytu se spoleãnost
zamûfií na dal‰í rozvoj vlastní sítû, její zkvalitnûní a roz‰ífiení. Tato síÈ bude ve spolupráci s partnery roz‰ífiena o nové odbytové kanály.

ProtoÏe jsou v âeské republice uzavírány smlouvy o stavebním spofiení s fixními úrokov˘mi sazbami u vkladÛ i úvûrÛ ze stavebního
spofiení, mÛÏe aktuální úroveÀ trÏních úrokÛ ovlivnit pouze úrokové sazby novû uzavíran˘ch smluv, pfieklenovacích úvûrÛ a objemy
úvûrÛ. Z tohoto dÛvodu pouÏíváme pro na‰e v˘poãty scénáfiÛ rÛzné úrokové varianty a sestavujeme prognózy objemu úvûrÛ.

Porovnáváním extrémních scénáfiÛ urãujeme v˘sledné koridory a potfiebu vlastních prostfiedkÛ. V oblasti rizik chceme zÛstat stále pod
prÛmûrem v oblasti stavebního spofiení (benchmark: klasifikované úvûry, opravné poloÏky) a pro fiízení této hodnoty aplikovat
odpovídající nástroje (kritéria k. o., scoring, rejstfiíky informací, úvûrové podmínky).

Celkovû mÛÏe b˘t strategie Raiffeisen stavební spofiitelny popsána jako koncentrace na fie‰ení bytov˘ch potfieb klientÛ (specialisté na
bydlení). K tomu patfií podpora pfii tvorbû vlastních prostfiedkÛ (spofiicí fáze) a rozsáhlá nabídka úvûrov˘ch produktÛ pro sanace, novou
v˘stavbu a koupi urãené fyzick˘m i právnick˘m osobám.



1.1.4. Pfiehled klíãov˘ch ekonomick˘ch ukazatelÛ

6

V tis. Kã/v ks 2005 2004 2003 2002 2001

Nové smlouvy o stavebním spofiení fyzick˘ch osob 46 594 46 300 252 600 177 660 135 818

Platné smlouvy o stavebním spofiení fyzick˘ch osob 659 188 717 941 755 513 609 485 478 300

Platné úvûrové smlouvy fyzick˘ch osob 79 503 77 604 72 886 68 225 62 571

Bilanãní suma 37 517 453 33 555 283 29 854 899 23 239 643 16 508 993

Vklady klientÛ 35 638 355 31 799 961 28 119 406 21 656 064 15 130 544

Úvûry klientÛm 9 044 636 7 383 985 6 284 443 5 792 342 5 420 825

Základní kapitál 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000

Vlastní kapitál 1 270 213 1 189 745 1 084 885 1 074 344 871 344

V˘nosy celkem 1 909 635 1 884 824 1 983 699 1 574 404 1 164 504

Náklady celkem –1 753 727 –1 730 717 –1 903 394 –1 371 317 –1 144 024

Zisk/ztráta za úãetní období po zdanûní 155 908 154 107 80 305 203 087 20 480

Kapitálová pfiimûfienost (%) 11,18 13,59 16,98 13,12 14,90

Tier 1 1 078 261 999 006 983 486 845 394 813 457

Tier 2 0 13 330 26 660 39 989 74 937

Tier 3 0 0 0 0 0

Souhrn odãitateln˘ch poloÏek 33 898 27 212 11 525 16 156 27 319

Celková v˘‰e kapitálu 1 078 261 1 012 336 1 010 146 885 383 898 481

Kapitálov˘ poÏadavek A 771 761 595 900 475 820 539 929 479 598

Kapitálov˘ poÏadavek B 8 9 8 6 2 941

ROAA – rentabilita prÛmûrn˘ch aktiv (%) 0,45 0,50 0,31 1,11 0,15

ROAE – rentabilita prÛmûrného vlastního kapitálu (Tier 1, %) 14,57 15,36 8,44 24,41 3,01

Aktiva na 1 zamûstnance 192 397 171 200 155 494 120 413 58 130

Správní náklady na 1 zamûstnance –1 752 –1 678 –1 573 –1 622 –1 385

âist˘ zisk na 1 zamûstnance 800 786 418 1 052 72

PrÛmûrn˘ pfiepoãten˘ stav zamûstnancÛ 199 195 197 217 300
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1.2. Nejv˘znamnûj‰í události roku 2005

Bfiezen � Od 1. bfiezna 2005 do‰lo ke zlep‰ení podmínek pro poskytování úvûrÛ, zejména pro klienty, ktefií dlouhodobû spofií.
Souãasnû byly upraveny úrokové sazby z pfieklenovacích úvûrÛ.

� Na trh byla uvedena ãasovû omezená nabídka zv˘hodnûného uzavfiení smlouvy o stavebním spofiení pro nejmen‰í
klienty pod názvem Batole.

âerven � V rámci testování tiskov˘ch reklam Sujet Focus se tisková reklama na produkt Batole umístila celkovû mezi deseti
nejlep‰ími tiskov˘mi reklamami a byla ohodnocena jako nejsympatiãtûj‰í.

âervenec � Od 1. ãervence 2005 Raiffeisen stavební spofiitelna radikálnû zmûnila proces zpracování Ïádostí o úvûr. Cílem nového
úvûrového procesu je zkvalitnûní a v˘razné zkrácení zpracování úvûrÛ. Souãástí této zmûny je zavedení aplikaãního
scoringu.

Srpen � Pfiedseda Úfiadu pro ochranu hospodáfiské soutûÏe zastavil fiízení zahájené v roce 2004 proti v‰em ‰esti stavebním
spofiitelnám a vrátil je k novému projednání a rozhodnutí. 

Záfií � Od 1. záfií 2005 byly znovu upraveny podmínky pro poskytování úvûrÛ. Do‰lo napfi. ke sníÏení úrokov˘ch sazeb 
u pfieklenovacích úvûrÛ aÏ na 4,6 % p. a., k úpravû pfiístupu k posuzování pfiíjmÛ fyzick˘ch osob, ke zmûnû pravidel
pro poji‰tûní úvûru, resp. poji‰tûní pro pfiípad smrti a tzv. trvalé invalidity.

¤íjen � Od 1. fiíjna 2005 nabyla úãinnosti novela zákona o stavebním spofiení a státní podpofie stavebního spofiení, která
urãila pravidla pro stanovení a následnou úpravu v˘‰e úhrady za vedení úãtu stavebního spofiení. Raiffeisen stavební
spofiitelna dle pfiíslibu z poãátku roku 2005 uplatÀuje uvedená pravidla u v‰ech smluv o stavebním spofiení uzavfien˘ch
od poãátku roku 2005.

� Dne 17. fiíjna 2005 se uskuteãnilo mimofiádné jednání valné hromady, jehoÏ hlavním bodem byla, vzhledem 
k uplynutí funkãního období, volba pfiedstavenstva. SloÏení pfiedstavenstva se nezmûnilo.

� Mimofiádná valná hromada schválila úpravu Stanov Raiffeisen stavební spofiitelny v souvislosti se zmûnou majoritního
akcionáfie. Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft mbH pfievedla svÛj podíl (75 % akcií) na dcefiinou spoleãnost
Raiffeisen Bausparkassen Managementservice und Beteiligungsges.m.b.H. 

Prosinec � Úfiad pro ochranu hospodáfiské soutûÏe vydal nové rozhodnutí v fiízení proti stavebním spofiitelnám, které v‰ak do
konce roku 2005 nenabylo právní moci.

� Na základû Ïádosti Raiffeisen stavební spofiitelny vydala dne 22. prosince 2005 âeská národní banka rozhodnutí 
o roz‰ífiení bankovní licence Raiffeisen stavební spofiitelnû o povolení k v˘konu ãinnosti uvedené v zákonû o stavebním
spofiení v § 9 odst. 1 písm. f).

� Spoleãnost Raiffeisen Bausparkassen Managementservice und Beteiligungsges.m.b.H. rozhodla o zmûnû svého jména
na Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH.



1.3. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 
a generálního fieditele

Mag. Kurt Matouschek 
pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel

VáÏené dámy, váÏení pánové,

pfiedkládáme Vám zprávu o v˘sledcích roku 2005, kter˘ch dosáhla na‰e stavební spofiitelna.

Tyto v˘sledky byly od poãátku roku ovlivÀovány klesajícími úroky na penûÏním a kapitálovém trhu a pomal˘m rÛstem produkce nov˘ch
smluv o stavebním spofiení po poklesu vyvolaném novelou zákona o stavebním spofiení v pfiedchozím roce. Na druhé stranû se v roce
2005 v âeské republice pfiíznivû vyvíjely bytová v˘stavba a rekonstrukce. Tím byl posílen jiÏ existující pozitivní trend i ve financování
bytov˘ch potfieb na‰ich klientÛ.

Neustálé diskuze o bankovních poplatcích v médiích a probíhající fiízení Úfiadu pro ochranu hospodáfiské soutûÏe ovlivnily vefiejné
mínûní. 1. fiíjna 2005 vstoupila v platnost novela zákona o stavebním spofiení, která upravuje v˘‰i poplatkÛ za vedení úãtu. Raiffeisen
stavební spofiitelna aplikovala tuto regulaci ve prospûch klientÛ se zpûtnou platností na v‰echny nové smlouvy uzavfiené od 1. ledna
2005.

Na‰e stavební spofiitelna dosáhla cílÛ stanoven˘ch pro rok 2005. V mnoha pfiípadech byly tyto cíle pfiekroãeny. V oblasti vyplacen˘ch
úvûrÛ byla Raiffeisen stavební spofiitelna stavební spofiitelnou s nejvy‰‰ím procentuálním pfiírÛstkem nov˘ch obchodÛ na trhu.
Hospodáfisk˘ v˘sledek pfied zdanûním se oproti pfiede‰lému roku zlep‰il o 69,2 % a podíl klasifikovan˘ch úvûrÛ byl niÏ‰í, neÏ jsme
pfiedpokládali. Podrobn˘ popis je obsaÏen v této zprávû.

Tyto úspûchy jsou v˘sledkem kaÏdodenní práce na‰ich pracovníkÛ. V roce 2005 jsme zdokonalili na‰e systémy, metody a pracovní
postupy. Na‰ím cílem bylo sníÏení nákladÛ a zv˘‰ení v˘konnosti. Vynikající byla pfiitom úspû‰ná implementace nového úvûrového
procesu spojená se zavedením aplikaãního scoringu a na‰e úãast na koncernov˘ch projektech dal‰ího rozvoje softwaru pro stavební
spofiení a fiízení rizik (Basel II).

V oblasti marketingu a komunikace s vefiejností jsme nastolili nová hlavní témata (Svût bydlení, Raiffeisen Styl), která byla na‰imi
klienty a tûmi, ktefií se jimi teprve chtûjí stát, velmi dobfie pfiijata.

Spoleãnû se ãleny skupiny Raiffeisen v âeské republice jsme dále posílili znaãku Raiffeisen. Pozitivnû jsme rozvinuli image Raiffeisen
stavební spofiitelny na vefiejnosti a pfii hodnoceních jsme se umístili na pfiedních místech (stavební spofiitelna roku 2005).

Ve spolupráci se ‰v˘carskou poradenskou firmou jsme definovali strategii na‰í spoleãnosti do roku 2009 a na valné hromadû obdrÏeli
souhlas na‰ich akcionáfiÛ. Tento souhlas pfiedstavoval podklad pro dal‰í formulování cílÛ v jednotliv˘ch oblastech.

V roce 2006 nás ãekají velké v˘zvy v realizaci nov˘ch obchodÛ v oblasti spofiení i v oblasti financování. Navíc stále zlep‰ujeme
stávající produkty a zahájili jsme nové obchodní projekty.

Poãítáme s tím, Ïe stavební spofiení v âeské republice i nadále zÛstane v popfiedí oblíbenosti a finanãní sluÏby pro uspokojování
bytov˘ch potfieb mohutnû porostou. Jako specialista na bydlení je Raiffeisen stavební spofiitelna na tuto v˘zvu v˘bornû pfiipravena.

Dûkuji na‰im klientÛm za jejich dÛvûru a na‰im pracovníkÛm a partnerÛm za úspû‰nou spolupráci v roce 2005.



1.4. Akcionáfii
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Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH

Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH, která je ve stoprocentním vlastnictví rakouské spoleãnosti Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft
m.b.H., vlastní 4 875 ks akcií Raiffeisen stavební spofiitelny. Její podíl na hlasovacích právech ãiní 75 %.

Silné impulsy pro bytovou v˘stavbu – Raiffeisen Bausparkasse zaznamenala v roce 2005 vynikající v˘voj díky velkému mnoÏství
poskytnut˘ch úvûrÛ. Poptávka po úvûrech s v˘hodn˘m úroãením, jejichÏ objem uÏ v roce 2004 dosáhl v˘‰e 796 milionÛ euro, vzrostla 
v roce 2005 o dal‰ích 28,2 %, takÏe v rámci domácí bytové v˘stavby bylo k dispozici celkem 1,02 miliardy euro. Raiffeisen Bausparkasse
tak v uplynulém roce dosáhla druhého nejvy‰‰ího v˘konu v úvûrech ve své 44leté historii. Díky tomuto vysokému zájmu vzrostly 
v uplynulém roce pÛjãky o 5,9 % na 4,9 miliardy euro.

Nezlomn˘ zájem o stavební spofiení – To, Ïe Raku‰ané oceÀují atraktivní formu spofiení, tzn. stavební spofiení, potvrzuje velk˘ poãet novû
uzavfien˘ch smluv: v rakousk˘ch poboãkách Raiffeisenbank bylo v roce 2005 uzavfieno 288 000 nov˘ch smluv o stavebním spofiení. Díky
tomuto vynikajícímu v˘sledku se vklady zv˘‰ily na 6,0 miliardy euro (+ 2 %).

Zaji‰tûná vedoucí pozice na trhu – Jako speciální instituce pro financování bytové v˘stavby disponuje Raiffeisen Bausparkasse ‰irokou
distribuãní sítí 2 300 poboãek Raiffeisenbank, kde více neÏ 20 000 kvalitnû vy‰kolen˘ch pracovníkÛ poskytuje v celém Rakousku
kompetentní poradenství ke v‰em tématÛm souvisejícím se stavebním spofiením. Díky této hustotû bankovních poboãek a inovaãní formû
produktÛ si Raiffeisen Bausparkasse po svém zaloÏení v roce 1961 rychle podrobila rakousk˘ trh a udrÏuje si od poãátku osmdesát˘ch
let vedoucí pozici mezi stavebními spofiitelnami. Centrála stavební spofiitelny ve Vídni dnes spravuje okolo 1,9 milionu úãtÛ stavebního
spofiení.

V˘kony pro bytovou v˘stavbu – Nezanedbatelné v˘kony podala Raiffeisen Bausparkasse i v oblasti bytové v˘stavby a stavebního
prÛmyslu. Od jejího zaloÏení bylo celkem 19 miliard euro pouÏito v podobû v˘hodnû úroãen˘ch úvûrÛ na pofiízení, obnovu a zlep‰ení
bydlení. Bylo tak spolufinancováno více neÏ 370 000 bytov˘ch jednotek, coÏ pfiispûlo k vytvofiení bydlení pro více neÏ milion lidí.

Roz‰ífiení my‰lenky stavebního spofiení ve stfiední a v˘chodní Evropû – Úspû‰ná je Raiffeisen Bausparkasse i ve v˘chodní a stfiední
Evropû, kde zavedením my‰lenky stavebního spofiení pfiispûla rozhodujícím zpÛsobem k podpofie bytové v˘stavby a k poskytnutí
kvalitního bydlení. Jako první rakouská stavební spofiitelna se uÏ od poãátku devadesát˘ch let angaÏovala za roz‰ífiení ideje stavebního
spofiení a dnes ji reprezentují stavební spofiitelny na Slovensku, v âeské republice, v Chorvatsku a v Rumunsku. Následující ãísla ukazují,
jak dobfie se stavební spofiení v tûchto zemích prosadilo: v‰echny ãtyfii zahraniãní poboãky uzavfiely v roce 2005 celkem 315 000 nov˘ch
smluv o stavebním spofiení, celkovû je v nich evidováno okolo 2 milionÛ smluv.

Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank a.s. vlastní 1 625 ks akcií Raiffeisen stavební spofiitelny a její podíl na hlasovacích právech ãiní 25 %.

Raiffeisenbank a.s. je v˘znamn˘m bankovním ústavem, kter˘ v âeské republice nabízí ‰iroké spektrum bankovních sluÏeb soukromé 
i podnikové klientele jiÏ od roku 1993. Banka je souãástí rakouské finanãní skupiny Raiffeisen. Jako jeden z deseti finanãních ústavÛ 
v âeské republice poskytuje Raiffeisenbank hypoteãní úvûry, k nimÏ sjednává rovnûÏ státní finanãní podporu.

Fyzick˘m osobám, podnikatelÛm a mal˘m a stfiedním podnikÛm nabízí Raiffeisenbank kompletní fie‰ení jejich finanãních potfieb. Souãástí
sluÏeb klientÛm je i vedení v˘hodn˘ch produktov˘ch balíãkÛ, sluÏeb pfiímého bankovnictví ãi spotfiebitelsk˘ch a hypoteãních úvûrÛ. ·irokou
‰kálu produktÛ banka nabízí rovnûÏ ve zpÛsobech financování mal˘ch a stfiedních firem.

Velk˘m podnikÛm zaji‰Èuje banka kompletní servis, kter˘ zahrnuje jak fie‰ení jejich financování vãetnû faktoringu, akreditivÛ a exportního
financování, tak i problematiku platebního styku, depozitních produktÛ a sluÏeb investiãního bankovnictví. V˘znamná je rovnûÏ pozice
strukturovaného financování. Pod tímto oznaãením se skr˘vají tfii hlavní produktové balíãky pro financování nemovitostních projektÛ,
financování investiãních potfieb mûst, obcí a státní správy a v neposlední fiadû pak syndikace a klubové financování.

V souãasnosti má 49 obchodních míst rozmístûn˘ch rovnomûrnû po celém území âeské republiky. Základní kapitál spoleãnosti ãiní 
2,5 miliardy Kã a aktiva pfiesahují 73 miliard korun. Banka od samého poãátku aktivnû nabízí sluÏby s dÛrazem na zohlednûní
specifick˘ch potfieb klientÛ. Vedle obchodních aktivit se angaÏuje v souladu se 140letou tradicí jména Raiffeisen rovnûÏ v fiadû vefiejnû
prospû‰n˘ch aktivit, zahrnujících napfi. oblast kultury, vzdûlávání ãi charity.



1.5. Organizaãní struktura spoleãnosti

Poradní orgány pfiedstavenstva:
V˘bor pro fiízení úvûrov˘ch rizik
ALCO V˘bor pro fiízení aktiv a pasiv
V˘bor pro compliance
V˘bor pro bezpeãnost

Interní
audit

Obchodní
strategie

Dozorãí rada

Pfiedstavenstvo

Úsek A Úsek B Úsek C

¤ízení rizik
Organizace Financování

Odbytov˘ servis
Finanãní

¤ízení
a programování projektÛ

úãetnictví
lidsk˘ch zdrojÛa controlling

Systémová Regionální
Právní a uÏivatelská fieditelství Marketing Treasury

V‰eobecná

podpora Praha
správa

PlzeÀ
Litomûfiice

V˘poãetní
âeské Budûjovice

Support
stfiedisko

Hradec Králové Klientsk˘ servis Správa smluv
Brno

Olomouc
Ostrava



1.6. Valná hromada a dozorãí rada

Nejvy‰‰ím orgánem spoleãnosti je valná hromada. Jednání fiádné valné hromady akcionáfiÛ se konalo dne 18. dubna 2005 
v Praze a jednání mimofiádné valné hromady se konalo dne 17. fiíjna 2005 rovnûÏ v Praze.
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Dozorãí rada

Pfiedseda dozorãí rady

Mag. Johann Ertl narozen 4. dubna 1952

Ve funkci od 3. bfiezna 1998 (ãlen dozorãí rady od záfií 1993)

Zamûstnání jednatel, Raiffeisen Bausparkasse GmbH, VídeÀ

Vzdûlání Hospodáfiská univerzita, VídeÀ

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1978

Dal‰í funkce Prvá stavebná sporiteºÀa, Bratislava – pfiedseda dozorãí rady 

Raiffeisen stambena stedionica, Záhfieb – pfiedseda dozorãí rady 

Raiffeisen Wohnbaubank AG, VídeÀ – pfiedseda dozorãí rady 

Raiffeisen Banca pentru Locuinte, Bukure‰È – externí ãlen Management Board

(odpovídá ãlenovi dozorãí rady)

âlenové dozorãí rady

Mag. Dr. Erich Rainbacher narozen 17. prosince 1948

Ve funkci od záfií 1993

Zamûstnání generální fieditel, Raiffeisen Bausparkasse GmbH, VídeÀ

Vzdûlání Vysoká ‰kola pro svûtov˘ obchod, VídeÀ

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1974

Dal‰í funkce Prvá stavebná sporiteºÀa, Bratislava – ãlen dozorãí rady

Mag. Peter Rantasa narozen 6. ãervence 1964

Ve funkci od 12. bfiezna 2002

Zamûstnání prokurista, Raiffeisen Bausparkasse GmbH, VídeÀ

Vzdûlání Hospodáfiská univerzita, VídeÀ

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1989

Dal‰í funkce Komora hospodáfisk˘ch kontrolorÛ – ãlen, mediátor, registrovan˘ pfii Spolkovém

ministerstvu spravedlnosti 

Raiffeisen Bausparkasse Holding GmbH – jednatel 

KONEVOVA s.r.o. – jednatel



Ing. Daniela Osta‰ovová narozena 20. února 1959

Ve funkci od 22. bfiezna 2002 (zvolena zamûstnanci)

Zamûstnání fieditelka odboru obchodní strategie, Raiffeisen stavební spofiitelna a.s.

Vzdûlání Leningradská státní univerzita, Leningrad, Ekonomická fakulta

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1984

Dal‰í funkce –

Patrik Ferra narozen 23. ledna 1973

Ve funkci od 22. bfiezna 2002 (zvolen zamûstnanci)

Zamûstnání technik, Raiffeisen stavební spofiitelna a.s.

Vzdûlání Stfiední prÛmyslová ‰kola strojní, Praha

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1997

Dal‰í funkce –

Ing. Josef Malífi narozen 31. srpna 1952

Ve funkci od 27. bfiezna 2003

Zamûstnání fieditel divize podpory prodeje, Raiffeisenbank a.s.

Vzdûlání Vysoká ‰kola zemûdûlská, Praha, Ekonomická fakulta

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1992

Dal‰í funkce Asociace pro podporu trhu s nemovitostmi – ãlen



1.7. Pfiedstavenstvo
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Mag. Kurt Matouschek narozen 21. fiíjna 1956

Ve funkci od 23. listopadu 2000 

Poslední pfiedchozí funkce ãlen pfiedstavenstva, 

Raiffeisen stavební spofiitelna a.s.

Vzdûlání Hospodáfiská univerzita, VídeÀ

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1983

Dal‰í funkce –

Pfiedseda pfiedstavenstva

Dr. Ing. Pavel Chmelík narozen 21. kvûtna 1968

Ve funkci od 23. kvûtna 2001 

Poslední pfiedchozí funkce regionální fieditel odbytu,

Generali poji‰Èovna a.s.

Vzdûlání Západoãeská univerzita,

PlzeÀ, 

Západoãeská univerzita,

PlzeÀ, postgraduální 

doktorandské studium

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1997

Dal‰í funkce –

Ing. Jan Jeníãek narozen 8. srpna 1968

Ve funkci od 23. listopadu 2000 

Poslední pfiedchozí funkce finanãní fieditel, AMCICO

AIG Life

Vzdûlání Vysoká ‰kola ekonomická,

Praha

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1992

Dal‰í funkce –

Místopfiedsedové pfiedstavenstva
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1.8. Management

Pavel Kotáb, DiS.

Funkce fieditel odboru interního auditu

Ve funkci od roku 2002

Poslední pfiedchozí funkce interní auditor, HVB Bank Czech Republic a.s.

Vzdûlání Bankovní akademie (diplom DiS.) 

Bankovní akademie pfii Nûmecko-ãeské obchodní a prÛmyslové komofie 

(diplom bankovní obchodník)

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1996

Ing. Daniela Osta‰ovová

Funkce fieditelka odboru obchodní strategie

Ve funkci od roku 2001

Poslední pfiedchozí funkce fieditelka odboru obchodní politiky, Raiffeisen stavební spofiitelna a.s.

Vzdûlání Leningradská státní univerzita, Leningrad, Ekonomická fakulta

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1984

Úsek A

Eva Jahodová, DiS.

Funkce fieditelka odboru support

Ve funkci od roku 1999

Poslední pfiedchozí funkce vedoucí územního referátu, Raiffeisen stavební spofiitelna a.s.

Vzdûlání Bankovní akademie – vy‰‰í odborná ‰kola, Praha

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1994

Ing. Tomá‰ KaÀkovsk˘

Funkce fieditel odboru systémové a uÏivatelské podpory

Ve funkci od roku 1995

Poslední pfiedchozí funkce administrátor, Raiffeisen stavební spofiitelna a.s.

Vzdûlání âeská zemûdûlská univerzita, Praha, Ekonomická fakulta

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1994

Michal MacháÀ

Funkce fieditel odboru v˘poãetního stfiediska

Ve funkci od roku 1996

Poslední pfiedchozí funkce administrátor IS, Raiffeisen stavební spofiitelna a.s.

Vzdûlání Stfiední prÛmyslová ‰kola elektrotechnická, Praha, 

obor v˘poãetní technika a poãítaãové systémy

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1993



Ing. Iva Mûrková

Funkce fieditelka odboru fiízení rizik

Ve funkci od roku 2003

Poslední pfiedchozí funkce manaÏer oddûlení fiízení rizik, eBanka, a.s.

Vzdûlání Vysoká ‰kola ekonomická, Praha, Fakulta financí a úãetnictví, obor finance

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1997

Ing. Rudolf Pavlíãek

Funkce fieditel odboru organizace a programování

Ve funkci od roku 1996

Poslední pfiedchozí funkce fieditel odboru akcionáfiské agendy, Agrobanka Praha a.s.

Vzdûlání âeské vysoké uãení technické, Praha, Fakulta elektrotechnická, 

postgraduální studium na katedfie bankovnictví Vysoké ‰koly ekonomické, Praha

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1992

JUDr. Bohuslav Pavlík

Funkce fieditel právního odboru

Ve funkci od roku 1995

Poslední pfiedchozí funkce vedoucí právního oddûlení, Hospodáfiská komora âR

Vzdûlání Univerzita Karlova, Praha, Právnická fakulta

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1995

Úsek B

Bc. Marian Dudek, MBA

Funkce fieditel odboru financování projektÛ

Ve funkci od roku 2001

Poslední pfiedchozí funkce Sales Manager, Atlantik finanãní trhy, a.s.

Vzdûlání Masarykova univerzita, Brno, Fakulta ekonomicko-správní, 

Vysoká ‰kola ekonomická, Praha – MBA s akreditací Manchester Metropolitan

University

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1992

Ing. Petr Fiala

Funkce regionální fieditel Praha

Ve funkci od roku 2005

Poslední pfiedchozí funkce fieditel klientského centra, eBanka, a.s.

Vzdûlání Technická univerzita, Brno, Fakulta strojní

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1995
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Ivana Hrabáãová

Funkce regionální fieditelka âeské Budûjovice

Ve funkci od roku 1997

Poslední pfiedchozí funkce asistentka regionálního fieditele, Raiffeisen stavební spofiitelna a.s.

Vzdûlání Stfiední ekonomická ‰kola, âeské Budûjovice, obor v‰eobecná ekonomika, 

kurs manaÏerského minima

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1995

Ing. Vladislav Hrdliãka

Funkce regionální fieditel Brno

Ve funkci od roku 1996

Poslední pfiedchozí funkce spoleãník, REPROS, spol. s r.o.

Vzdûlání Vysoké uãení technické, Brno, Fakulta stavební

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1996

Jan Mrajca

Funkce regionální fieditel Olomouc

Ve funkci od roku 1996

Poslední pfiedchozí funkce oblastní vedoucí, Raiffeisen stavební spofiitelna a.s.

Vzdûlání Gymnázium, Karviná

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1994

PaedDr. Stanislav Nejezchleba

Funkce regionální fieditel PlzeÀ

Ve funkci od roku 2001

Poslední pfiedchozí funkce zemsk˘ fieditel, Raiffeisen stavební spofiitelna a.s.

Vzdûlání Pedagogická fakulta, PlzeÀ

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1992

Ing. Robert RÛÏiãka

Funkce regionální fieditel Hradec Králové

Ve funkci od roku 2005

Poslední pfiedchozí funkce jednatel, Global Expert, s.r.o.

Vzdûlání âeské vysoké uãení technické, Praha, Fakulta strojní

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1999



Mgr. Tomá‰ Vá‰áry

Funkce fieditel odboru marketingu

Ve funkci od roku 2004

Poslední pfiedchozí funkce Client Service Director, Ogilvy CEE

Vzdûlání Univerzita Komenského, Bratislava, Pfiírodovûdecká fakulta

Praxe ve finanãním sektoru od roku 2004

Ing. Dalibor Vaverka

Funkce fieditel odboru odbytového servisu

Ve funkci od roku 2001

Poslední pfiedchozí funkce vedoucí odbytu, Generali Poji‰Èovna a.s.

Vzdûlání âeské vysoké uãení technické, Praha, Fakulta strojní

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1995

Ing. Radmila Wolfová

Funkce regionální fieditelka Ostrava

Ve funkci od roku 2001

Poslední pfiedchozí funkce obchodní fieditelka, âeskomoravská stavební spofiitelna, a.s.

Vzdûlání Vysoká ‰kola báÀská, Ostrava, Fakulta ekonomická, 

obor národohospodáfiské plánování

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1993

Úsek C

Mgr. Lenka Brdlíková

Funkce fieditelka odboru fiízení lidsk˘ch zdrojÛ

Ve funkci od roku 2003

Poslední pfiedchozí funkce personalistka, Raiffeisen stavební spofiitelna a.s.

Vzdûlání Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1996

Ing. Pavel Fischer

Funkce fieditel odboru klientského servisu

Ve funkci od roku 2005

Poslední pfiedchozí funkce vedoucí oddûlení, âeskomoravská stavební spofiitelna, a.s.

Vzdûlání Vysoká ‰kola ekonomická, Praha, Fakulta národohospodáfiská

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1994
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Mgr. Roman Hurych

Funkce fieditel odboru finanãního úãetnictví a controllingu

Ve funkci od roku 2001

Poslední pfiedchozí funkce referent odboru controlling, Raiffeisen stavební spofiitelna a.s.

Vzdûlání Univerzita Karlova, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, 

obor pravdûpodobnost a matematická statistika – ekonometrie

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1994

Ing. Miroslav JÛza

Funkce fieditel odboru v‰eobecné správy

Ve funkci od roku 1997

Poslední pfiedchozí funkce vedoucí oddûlení realizace investic, Agrobanka Praha, a.s.

Vzdûlání âeské vysoké uãení technické, Praha, Fakulta stavební, 

obor konstrukce a dopravní stavby

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1994

Ing. Jana Musilová

Funkce fieditelka odboru správy smluv

Ve funkci od roku 2000

Poslední pfiedchozí funkce specialista v odboru finanãního úãetnictví, Raiffeisen stavební spofiitelna a.s.

Vzdûlání Vysoká ‰kola ekonomická, Praha, Fakulta národohospodáfiská, obor finance

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1993

Ing. Petr Zaremba

Funkce fieditel odboru treasury

Ve funkci od roku 2002

Poslední pfiedchozí funkce Investment Manager, AMCICO AIG Life

Vzdûlání Vysoká ‰kola ekonomická, Praha, Fakulta mezinárodních vztahÛ, 

obor mezinárodní obchod a evropská ekonomická integrace

Praxe ve finanãním sektoru od roku 1995



Vizualizace: Studio Horák

2. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ âINNOSTI V ROCE 2005
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2.1. Celková ekonomická situace v âeské republice 
a její vliv na podnikání spoleãnosti

2.1.1. Mezinárodní ekonomické prostfiedí

Svûtová ekonomika pfiekonala v roce 2005 vysok˘ rÛst z pfiedchozího roku. Tento úspûch nezastavil ani nárÛst cen ropy, inflace zÛstala
nízká. Podstatná je v‰ak struktura tohoto rÛstu. Americká ekonomika rostla zhruba o 3,5 %, Eurozóna pouze o 1,6 %. Tristní pohled je
na hospodáfisk˘ v˘voj Nûmecka, které pfiidalo jen 0,9 %, kumulovan˘ rÛst za 5 let ãiní v Nûmecku pouze 3,6 %. V˘voj v Nûmecku má
nepfiízniv˘ dopad na ãesk˘ export. V˘voz do Nûmecka, kter˘ stále pfiedstavuje více neÏ tfietinu celkového exportu, vzrostl v loÀském
roce pouze o 0,2 %, zatímco v˘voz celkem vzrostl o 8,5 %.

V druhé polovinû roku se v Evropské unii rozdûlili nováãci na zemû, které pfiijmou jednotnou evropskou mûnu do tfií let a na ty, ktefií 
o euru v tomto horizontu nejsou schopni uvaÏovat. Rychlé pfiijímání eura s sebou ponese pro tyto zemû i znaãné potíÏe. V Pobaltí roste
HDP kolem 10 %, ale úrokové sazby v EU jsou nastaveny pro stagnující Francii a Nûmecko na 2 %. To nutnû povede k vysoké inflaci 
u tûchto nováãkÛ. Vztah mezi inflací, v˘‰í úrokov˘ch sazeb ECB a rÛstem HDP se stane je‰tû problematiãtûj‰í kolem roku 2012, kdy
pravdûpodobnû bude platit jednotnou mûnou pfiibliÏnû 20 zemí.

Z evropsk˘ch politick˘ch událostí, které silnû zaznûly, je tfieba pfiipomenout pouliãní nepokoje ve Francii, zahájení vstupních rozhovorÛ 
s Tureckem o vstupu do EU, parlamentní volby v Nûmecku a v Polsku. Tyto události, které lze vnímat i ve vzájemném kontextu, totiÏ v Evropû
vedou k nákladnému sociálnímu systému, nízké produktivitû, vysoké nezamûstnanosti nejen pro pfiistûhovalce a osoby nad 55 let, ale i pro
absolventy stfiedních ‰kol. V souãasnosti nic nenasvûdãuje tomu, Ïe by se tento fakt podafiilo sociální Evropû pochopit.

2.1.2. Ekonomické prostfiedí v âeské republice

âeská ekonomika se v loÀském roce nacházela na svém nûkolikaletém vrcholu. HDP rostl podle pfiedbûÏn˘ch odhadÛ témûfi o 5 %.
Zisky nejvût‰ích spoleãností rostly meziroãnû o desítky procent, pfiíznivû se vyvíjel i schodek státního rozpoãtu. LoÀská inflace se udrÏela
pod dvûma procenty. Podle âSU vzrostla cenová hladina o 1,9 %, coÏ bylo témûfi o cel˘ procentní bod ménû neÏ v roce 2004. V˘sledek
byl podstatnû lep‰í, neÏ se oãekávalo. Rostly ceny za bydlení, léky a po‰tovní sluÏby, naopak pokles cen jsme zaznamenali u potravin 
a nealkoholick˘ch nápojÛ. Celkovû ceny za zboÏí vzrostly o 0,8 %, v˘raznûji rostly ceny sluÏeb, a to o 3,7 %.

Pfies v‰echna pozitiva zde jsou i potenciální rizika, zejména úzká orientace ekonomiky na automobilov˘ prÛmysl s niÏ‰ím stupnûm
pfiidané hodnoty, absence politického konsensu v oblasti reformy zdravotní péãe a penzijního zabezpeãení. Nízká v˘konnost systému,
vysoké odvody sociálního poji‰tûní a vysoká progrese ve zdanûní pfiíjmÛ sniÏují motivaci zamûstnancÛ, ÏivnostníkÛ i zamûstnavatelÛ 
a vytváfiejí prostor pro ‰edou ekonomiku.

Rostoucí ceny energií a jednostranná orientace prÛmyslu jsou v˘znamn˘m rizikem pro dlouhodobou stabilitu hospodáfiského rÛstu.

RÛst ekonomiky i nadále urãují pfiedev‰ím v˘vozci. Mezi hlavní dÛvody dobr˘ch v˘sledkÛ obchodní bilance patfií pfiíliv zahraniãních
investic podpofien˘ i investiãními pobídkami. âeská ekonomika zároveÀ pociÈuje efekt tzv. snûhové koule, tedy Ïe zahraniãní dodavatelé
jiÏ mají v âesku tolik zákazníkÛ, Ïe se jim vyplatí zde postavit továrnu. Tento jev vede k poklesu dovozní nároãnosti. ZmiÀován je i rÛst
vnímané kvality ãeského zboÏí po vstupu do EU.

Rostoucí ekonomika sniÏuje i poãty nezamûstnan˘ch na úroveÀ 9 %. Jaké faktory v‰ak budou ekonomiku pozitivnû ovlivÀovat v leto‰ním
roce? Mûnové podmínky by mûly v horizontu dvou let zÛstat uvolnûné aÏ neutrální. Ekonomika tak bude postupnû uzavírat zápornou
mezeru v˘stupu. Úrokové sazby i pfii svém pfiedpokládaném zv˘‰ení budou stále podporovat rÛst, protoÏe reálné sazby budou i nadále
pod svou rovnováÏnou úrovní a budou stimulovat rÛst spotfieby a investic. V˘voj ekonomiky mÛÏe ovlivnit i konání parlamentních voleb
v roce 2006.



2.2. Trh stavebního spofiení v âeské republice 
a postavení spoleãnosti na trhu

V roce 2005 zaznamenal trh stavebního spofiení mírné oÏivení. Produkt stavebního spofiení znamená pro obãany v âeské republice
nejen jednu z nejbezpeãnûj‰ích forem velmi v˘hodného ukládání financí, ale je ãím dál tím více spojován s uspokojováním bytov˘ch
potfieb. Klienti stále ve vût‰ím mûfiítku vyuÏívají produktÛ stavebních spofiitelen nejen k rekonstrukci sv˘ch obydlí, ale pfiedev‰ím k pofiízení
nov˘ch nemovitostí. K dal‰ímu posílení dynamiky rÛstu do‰lo také v oblasti poskytování úvûrÛ bytov˘m druÏstvÛm a spoleãenstvím
vlastníkÛ bytov˘ch jednotek pfii revitalizaci pfiedev‰ím panelov˘ch domÛ. Celkovû je moÏné konstatovat, Ïe produkt stavebního spofiení
a poskytování úvûrÛ v tomto roce potvrdily svoji oblíbenost v konkurenci ostatních finanãních produktÛ a dnes jiÏ tvofií neodmyslitelnou
souãást finanãního zabezpeãení ãesk˘ch domácností.

Raiffeisen stavební spofiitelna zaznamenala opût úspû‰n˘ rok. V oblasti stavebního spofiení do‰lo k meziroãnímu nárÛstu produkce jak
u novû uzavfien˘ch smluv, tak i pfii navy‰ování cílov˘ch ãástek u smluv stávajících. Je‰tû v˘raznûj‰ího úspûchu dosáhla na‰e spoleãnost
v oblasti poskytování úvûrÛ fyzick˘m a právnick˘m osobám. Pohledávky za klienty meziroãnû vzrostly o více neÏ 22 %. Fyzick˘m
osobám byly novû poskytnuty pfieklenovací úvûry a úvûry ze stavebního spofiení o celkovém objemu 3,3 miliardy Kã. Bytov˘m
druÏstvÛm a spoleãenstvím vlastníkÛ bytov˘ch jednotek bylo poskytnuto na revitalizaci více neÏ 0,5 miliardy Kã. Tûchto dobr˘ch
v˘sledkÛ bylo dosaÏeno nejen uvedením nov˘ch ãi inovovan˘ch produktÛ na trh, ale i zavedením dÛsledného segmentování stávajícího
kmene klientÛ. V˘znamnou roli hrála i neustále se zvy‰ující kvalita vlastní obchodní sítû a otevfiení dal‰ích nov˘ch poradensk˘ch míst
Raiffeisen stavební spofiitelny. V roce 2005 se podafiilo upevnit a dále prohloubit spolupráci s v˘znamn˘mi obchodními partnery,
kter˘mi jsou ZFP akademie, a.s., OVB Allfinanz, spol. s r.o., GE Money Bank, a.s., ING a Raiffeisenbank a.s. Díky dobr˘m v˘sledkÛm
v roce 2005 a úspû‰né realizaci v‰ech naplánovan˘ch aktivit byl vytvofien dostateãn˘ potenciál pro dal‰í rozvoj spoleãnosti v pfií‰tích
letech.

V roce 2005 Raiffeisen stavební spofiitelna zaãala propagovat svÛj nov˘ slogan „Myslíme jen na bydlení“, kter˘ má b˘t v˘razem
absolutní koncentrace spoleãnosti a v‰ech jejích produktÛ na uspokojování bytov˘ch potfieb v‰ech stávajících i nov˘ch klientÛ.
Jednoznaãná orientace marketingové strategie na podporu prodeje úvûrÛ se projevila ve v˘born˘ch obchodních v˘sledcích v této
oblasti.

Poprvé v historii spoleãnosti byla v tomto roce komunikaãnû oddûlena propagace právnick˘ch subjektÛ od propagace produktÛ
urãen˘ch fyzick˘m osobám. Historicky nejlep‰í obchodní v˘sledky v této oblasti jen potvrzují správnost zvolené strategie.

V prÛbûhu celého roku se kontinuálnû pracovalo na projektu segmentace stávající databáze klientÛ stavební spofiitelny, v˘stupy budou
v dal‰ích letech vyuÏívány pro potfieby CRM a segmentaãního oslovování stávajícího kmene klientÛ.

Na trh byl uveden mimo jiné v˘znamn˘ projekt „Raiffeisen Styl“. Jeho cílem je propagovat prostfiednictvím mnoh˘ch aktivit úlohu
architekta v procesu rekonstrukce domácnosti, nebo v˘stavby rodinného domu. Ohlasy z odbytové sítû a od na‰ich klientÛ nám ukazují,
Ïe právû prostfiednictvím podobn˘ch projektÛ se na‰e spoleãnost mÛÏe dlouhodobû velmi v˘raznû odli‰it od na‰ich konkurentÛ.

Raiffeisen stavební spofiitelna nezapomíná v rámci komunikaãních aktivit ani na pomoc charitativním a neziskov˘m organizacím. 
V roce 2005 pokraãovala jiÏ tradiãnû podpora denního stacionáfie Akord pro dûti a mládeÏ s mentálním postiÏením a kombinovan˘mi
vadami i spolupráce na úspû‰ném projektu „Podaná ruka – Dûtství bez úrazu“, kter˘ je zamûfien na prevenci dûtsk˘ch úrazÛ. Dále je
Raiffeisen stavební spofiitelna jiÏ dlouhodobû zapojena do projektu Nadace Jedliãkova ústavu v Praze „Doprava handicapovan˘ch“ 
a nezapomíná ani na podporu dûtsk˘ch domovÛ, konkrétnû projektu „Srdce na dlani“. Novû jsme v tomto roce navázali spolupráci 
s Integraãním centrem Zahrada, stacionáfiem pro dûti s kombinovan˘m postiÏením.

2.3. Raiffeisen stavební spofiitelna a vefiejnost
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2.4. Produkty a sluÏby

Od zahájení své obchodní ãinnosti v roce 1993 vyrostla Raiffeisen stavební spofiitelna v renomovanou banku specializovanou na stavební
spofiení, která se plnohodnotnû zafiadila nejen do finanãní skupiny Raiffeisen v âeské republice, ale i do nejvût‰í soukromé finanãní
skupiny pÛsobící na rakouském trhu.

VyuÏití osvûdãeného know-how a dlouholet˘ch zku‰eností rakousk˘ch kolegÛ vytvofiilo základ pro vybudování pevného postavení na trhu
stavebního spofiení a získání dÛvûry zákazníkÛ. Hlavním cílem v‰ech zamûstnancÛ a spolupracovníkÛ Raiffeisen stavební spofiitelny – specialistÛ
na bydlení – je najít pfiístup ke kaÏdému klientovi, poradit mu a vÏdy mu podat pomocnou ruku pfii fie‰ení otázky bydlení.

Raiffeisen stavební spofiitelna neprodává jen produkty, ale fie‰í bytové potfieby klientÛ – nabízí v˘hodné partnerství na cel˘ Ïivot.
Dynamiãnost, efektivnost, spolehlivost a maximální klientsk˘ pfiístup jsou tím, co odli‰uje Raiffeisen stavební spofiitelnu od jin˘ch subjektÛ
na trhu stavebního spofiení.

2.4.1. Produkty stavebního spofiení v roce 2005

V návaznosti na pfiedchozí období nabízela Raiffeisen stavební spofiitelna i v roce 2005 v rámci jediného tarifu S 041 kromû spofiení
GLOBAL i úvûrové produkty zacílené tak, aby si kaÏd˘ klient mohl zvolit úvûr dle své finanãní situace a plánÛ do budoucnosti.

Spofiení GLOBAL:

� pro nové klienty, ktefií chtûjí v˘hodnû spofiit, nebo pro stávající klienty, ktefií mají zájem pfiejít na tento produkt s v˘hodnûj‰ími
parametry,

� minimální cílová ãástka 50 000 Kã,
� minimální mûsíãní vklad 0,3 % cílové ãástky,
� v˘hodná sazba u úvûru ze stavebního spofiení 4,9 % p. a., minimální mûsíãní splátka úvûru ze stavebního spofiení 0,5 % Câ 

a splatnost úvûru cca 13 let.

V období od 1. bfiezna do 31. srpna 2005 nabízela Raiffeisen stavební spofiitelna v rámci akce Batole bezplatné uzavfiení smlouvy 
o stavebním spofiení s cílovou ãástkou 160 000 Kã a s vklady minimálnû 5 000 Kã roãnû pro dûti ve vûku do 3 let.

Úvûrov˘ produkt HORIZONT:

� pro potenciální i stávající klienty, ktefií dají pfiednost niÏ‰í mûsíãní splátce a del‰í dobû splatnosti úvûru,
� cílová ãástka od 100 000 Kã vãetnû, akontace od 0 % do 20 % cílové ãástky,
� úroková sazba od 4,9 % p. a. (resp. od 4,6 % p. a. od 1. záfií 2005),
� minimální mûsíãní vklad 0,3 % cílové ãástky,
� na pofiízení nemovitosti i ostatní úãely dle zákona o stavebním spofiení a státní podpofie stavebního spofiení a podmínek Raiffeisen

stavební spofiitelny,
� moÏnost kdykoli úvûr pfiedãasnû splatit bez jak˘chkoli sankcí.

Úvûrov˘ produkt SPEKTRUM:

� pro stávající i potenciální klienty s úsporami nad 20 % cílové ãástky (od 1. záfií 2005 nad 10 % cílové ãástky), ktefií dají pfiednost
vy‰‰í mûsíãní splátce a tím krat‰í dobû splatnosti úvûru,

� minimální mûsíãní vklad 0,3 % cílové ãástky,
� úroková sazba se v prÛbûhu roku nûkolikrát zmûnila, byla konstruována v závislosti na ostatních parametrech, její nejniÏ‰í sazba

ãinila 6,4 % p. a.,
� moÏnost v˘hodného pfiechodu ze „starého“ na „nov˘“ tarif s cílem finální úspory úrokov˘ch nákladÛ,
� individuální ovlivnûní délky splacení úvûru prostfiednictvím v˘‰e splátky s moÏností kdykoli úvûr pfiedãasnû splatit bez jak˘chkoli

sankcí.



Úvûrov˘ produkt PREMIUM (v nabídce do 30. ãervna 2005):

� pro klienty s potfiebou „rychlého úvûru“ na pfiechodnou dobu, ktefií mají uspofienou vy‰‰í ãástku – minimálnû 70 000 Kã,
� bez nutnosti prokázání pfiíjmu,
� zaji‰tûní úvûru stávající smlouvou o stavebním spofiení (tj. bez poÏadavku zaji‰tûní úvûru ruãitelem, ãi jin˘m zaji‰tûním),
� úroková sazba 5,8 % p. a.,
� minimální administrativní nároãnost vyfiízení úvûru, kter˘ je moÏné kdykoli pfiedãasnû splatit bez jak˘chkoli sankcí.

Úvûrov˘ produkt PREMIUM PLUS (v nabídce od 1. bfiezna 2005):

� pro stávající klienty, ktefií mají uzavfienou smlouvu o stavebním spofiení (s v˘jimkou smluv o stavebním spofiení s tarifem S 041) 
s pfiedpokládan˘m pfiidûlením do 15 mûsícÛ od podání Ïádosti o poskytnutí úvûru,

� úroková sazba 2,99 % p. a. s úhradou za zpracování úvûru, nebo 3,49 % p. a. bez úhrady za zpracování úvûru,
� individuální ovlivnûní délky splacení pfieklenovacího úvûru prostfiednictvím v˘‰e splátky – celkovû zaplacen˘ch úrokÛ,
� hranice pro zaji‰tûní pfieklenovacího úvûru – stejné jako pro zaji‰tûní úvûru ze stavebního spofiení.

2.4.2. Podmínky pro poskytování úvûrÛ v roce 2005

Raiffeisen stavební spofiitelna iniciovala unikátní projekt Raiffeisen Styl, v jehoÏ rámci „T̆ m specialistÛ“ sloÏen˘ z renomovan˘ch
architektÛ a interiérov˘ch designérÛ pfiipravil spoleãnû s odborníky na financování sérii návrhÛ a doporuãení na vylep‰ení bydlení. 
V rámci projektu Raiffeisen Styl tak vzniklo v roce 2005 nûkolik variant úprav bytÛ typick˘ch pro âeskou republiku. Tyto projekty byly
posléze prezentovány vefiejnosti. Souãástí této prezentace bylo i desatero pravidel, podle kter˘ch má klient pfii úpravû postupovat, 
a rady jak v‰e zajistit finanãnû.

V rámci úvûrov˘ch produktÛ provedla Raiffeisen stavební spofiitelna hned nûkolik v˘znamn˘ch zmûn:

� od poãátku roku poskytovala Raiffeisen stavební spofiitelna pfieklenovací úvûry se sazbou od 4,9 % p. a., v období od 1. bfiezna
2005 do 31. srpna 2005 nabízela zpracování úvûru zdarma v‰em nov˘m klientÛm, ktefií potfiebovali pfieklenovací úvûr s cílovou
ãástkou ve v˘‰i minimálnû 200 000 Kã a nejdéle do 3 mûsícÛ od uzavfiení smlouvy o stavebním spofiení poÏádali o poskytnutí úvûru,

� od 1. bfiezna 2005 zaãala Raiffeisen stavební spofiitelna nabízet nov˘ produkt PREMIUM PLUS s úrokovou sazbou 2,99 % p. a. 
(s úhradou za zpracování úvûru), nebo 3,49 % p. a. (bez úhrady za zpracování úvûru),

� Raiffeisen stavební spofiitelna od 1. ãervence 2005 ukonãila nabídku produktu PREMIUM a v˘raznû zrychlila a zefektivnila proces
posuzování (schvalování) Ïádostí o poskytnutí úvûru. Stala se uÏivatelem Bankovního registru klientsk˘ch informací (provozovaného
spoleãností CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s.), zaãala vyuÏívat scoring a plnû zautomatizovala kontrolní prvky v rámci
nové aplikace Cibis – Web,

� od 1. záfií 2005 zaãala Raiffeisen stavební spofiitelna nabízet pfieklenovací úvûr HORIZONT s úrokovou sazbou od 4,6 % p. a. 
a rovnûÏ i pfieklenovací úvûr SPEKTRUM se sazbou od 6,4 % p .a., a to v závislosti na typu zaji‰tûní, pfiípadnû poji‰tûní úvûru pro
pfiípad úrazu a úmrtí. U pfieklenovacího úvûru SPEKTRUM navíc sníÏila poÏadovanou akontaci na minimálnû 10 % cílové ãástky 
a v rámci akãní nabídky poskytovala zpracování v‰ech pfieklenovacích úvûrÛ ve v˘‰i nad 300 000 Kã zdarma,

� Raiffeisen stavební spofiitelna zaãala nabízet v‰em stávajícím klientÛm, ktefií mûli nárok na úvûr ze stavebního spofiení a podali od
1. záfií 2005 Ïádost o úvûr ze stavebního spofiení, tento typ úvûru s v˘hodnou úrokovou sazbu 4,9 % p. a., bez ohledu na to, Ïe mají
ve smlouvû o stavebním spofiení sjednanou sazbu 6 % p. a.,

� v závûru roku 2005 sníÏila Raiffeisen stavební spofiitelna koeficient Ïivotního minima u pfieklenovacích úvûrÛ z 1,4 na 1,1 
a následnû pfiijala fiadu dal‰ích opatfiení k v˘raznému zlep‰ení podmínek poskytování úvûrÛ fyzick˘m osobám ve vztahu k úãelovosti
a sníÏení administrativy pfii jejich poskytování.
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Raiffeisen stavební spofiitelna nabízí nejen produkt, ale i komplexní fie‰ení bytové otázky klientÛ.

V roce 2005 si Raiffeisen stavební spofiitelna v˘raznû upevnila svou pozici nejvût‰ího poskytovatele úvûrÛ v segmentu právnick˘ch osob
mezi v‰emi stavebními spofiitelnami v âeské republice.

Raiffeisen stavební spofiitelnû se podafiilo v roce 2005 uzavfiít úvûrové obchody s právnick˘mi osobami v objemu takfika 700 milionÛ Kã.
To pfiedstavovalo více neÏ 40% meziroãní nárÛst. Z tohoto pohledu je moÏné rok 2005 v oblasti úvûrÛ právnick˘ch osob hodnotit jako
vÛbec nejúspû‰nûj‰í v historii Raiffeisen stavební spofiitelny.

Raiffeisen stavební spofiitelna se dlouhodobû zamûfiuje pfiedev‰ím na financování oprav bytov˘ch domÛ, kde pfiíjemci úvûrÛ jsou
zpravidla bytová druÏstva a spoleãenství vlastníkÛ bytov˘ch jednotek. Pro tyto klienty nabízí Raiffeisen stavební spofiitelna od roku 2005
speciální úvûrov˘ produkt „Panel Kredit“, kter˘ sv˘mi parametry patfií k tomu nejlep‰ímu, co ãesk˘ bankovní trh nabízí.

Raiffeisen stavební spofiitelna je dále v˘znamn˘m partnerem municipálního sektoru. V fiadû ãesk˘ch mûst a obcí právû Raiffeisen
stavební spofiitelna financuje v˘stavbu nov˘ch bytÛ, inÏen˘rsk˘ch sítí, ãistiãek odpadních vod nebo moderních kotelen.

Raiffeisen stavební spofiitelna také jako jediná ze v‰ech stavebních spofiitelen poskytuje tzv. developerské úvûry pro úãelovû zakládané
projektové spoleãnosti, kter˘mi financuje v˘stavbu nov˘ch bytov˘ch a polyfunkãních projektÛ po celé âeské republice.

Potû‰itelná je rovnûÏ skuteãnost, Ïe i pfies v˘raznû rostoucí portfolio úvûrÛ právnick˘ch osob do‰lo k poklesu objemu i poãtu
klasifikovan˘ch úvûrÛ. Tyto ukazatele se aktuálnû pohybují v rozpûtí 0,5 – 1 %. Takto nízkého podílu klasifikovan˘ch úvûrÛ bylo také
docíleno implementací sofistikovaného systému fiízení rizik úvûrÛ právnick˘ch osob.

Úãel nov˘ch úvûrÛ fyzick˘ch osob v roce 2005

Rekonstrukce a modernizace 45 %

Odkup bytÛ a rodinn˘ch domÛ 34 %

Nové byty a rodinné domy 13 %

Ostatní bytové potfieby 8 %



2.4.3. Struktura a adresáfi odbytové sítû Raiffeisen stavební spofiitelny

Díky zastoupení distribuãní sítû po celé âeské republice jsou sluÏby Raiffeisen stavební spofiitelny plnû dostupné v‰em obãanÛm. 
V souãasné dobû provozuje Raiffeisen stavební spofiitelna 131 poradensk˘ch míst, z toho je 8 regionálních fieditelství. Ve‰keré
informace mohou zájemci získat téÏ na poboãkách Raiffeisenbank a.s. a na obchodních místech na‰ich odbytov˘ch partnerÛ.

Poradenské místo Ulice Mûsto PSâ Telefon
Region Brno
Regionální pracovi‰tû Brno M-Palác, Her‰ická 5 Brno 639 00 542 214 833
OP Brno – venkov Pfiíkop 6 Brno 602 00 545 175 061
OP Brno II Pfiíkop 6 Brno 602 00 545 175 062
OP Bfieclav Námûstí TGM 17 Bfieclav 690 02 519 323 121
OP Hodonín Národní tfiída 38 Hodonín 695 01 518 342 533
OP Jihlava Masarykovo námûstí 35 Jihlava 586 01 567 322 082
OP Uherské Hradi‰tû Zeln˘ trh 1249 Uherské Hradi‰tû 686 01 572 551 298
Agentura Blansko Seifertova 3 Blansko 678 01 516 419 394
Agentura Brno I Jakubská 5 Brno 602 00 542 218 594
Agentura Bfieclav 17. listopadu 5 Bfieclav 690 02 603 515 797
Agentura Buãovice Sovûtská 912 Buãovice 685 15 777 614 473
Agentura Hodonín Mû‰Èanská 59 Hodonín 695 01 518 341 033
Agentura Hodonín Národní tfiída 18/A Hodonín 695 01 777 945 089
Agentura Hustopeãe u Brna Bratislavská 25 Hustopeãe 693 01 519 411 034
Agentura Kyjov Jungmannova 499 Kyjov 697 01 518 611 818
Agentura Pohofielice nám. Svobody 79 Pohofielice 691 23 519 424 246
Agentura Uhersk˘ Brod Moravská 90 Uhersk˘ Brod 688 01 572 630 147
Agentura Veselí nad Moravou tfi. Masarykova 114 Veselí nad Moravou 698 01 518 322 686
Agentura Veselí nad Moravou Svatoplukova 519 Veselí nad Moravou 698 01 777 844 155
Agentura Znojmo Mariánské námûstí 2 Znojmo 669 02 515 242 226
Agentura Îìár nad Sázavou Havlíãkovo námûstí 152 Îìár nad Sázavou 591 01 566 627 449
Agentura Îìár nad Sázavou nám. Republiky 68 Îìár na Sázavou 591 01 566 629 554

Region âeské Budûjovice
Regionální pracovi‰tû âeské Budûjovice Hroznová 13 âeské Budûjovice 370 01 386 354 987
OP âeské Budûjovice Hroznová 13 âeské Budûjovice 370 01 386 354 989
OP Pfiíbram Politick˘ch vûzÀÛ 88 Pfiíbram 261 02 318 635 239
OP Strakonice Ml˘nská 1081 Strakonice 386 01 383 324 735
Agentura Blatná námûstí Míru 109 Blatná 388 01 383 420 328
Agentura âesk˘ Krumlov Kaplická 327 âesk˘ Krumlov 381 01 380 712 308
Agentura Dobfií‰ Druhlice 54 – Daleké Du‰níky Dobfií‰ 263 01 318 586 373
Agentura JindfiichÛv Hradec Jaro‰ovská 48/II JindfiichÛv Hradec 377 01 384 361 005
Agentura JindfiichÛv Hradec Pravdova 1113/II. JindfiichÛv Hradec 377 01 384 361 348
Agentura Pelhfiimov Svatovítské námûstí 126 Pelhfiimov 393 01 565 321 903
Agentura Písek Smetanova 78 Písek 397 01 603 898 552
Agentura Písek Velké námûstí 116 Písek 397 01 382 219 226
Agentura Prachatice Pivovarská 197 Prachatice 383 01 388 317 433
Agentura Sedlãany Tyr‰ova 143 Sedlãany 264 01 724 094 140
Agentura Sobûslav Námûstí Republiky 173/I. Sobûslav 392 01 604 302 396
Agentura Tábor Bílkova 960 Tábor 390 01 381 255 900

Region Hradec Králové
Regionální pracovi‰tû Hradec Králové ·pitálská 150 Hradec Králové 500 03 498 501 778
OP Hradec Králové V Kopeãku 75 Hradec Králové 500 01 495 515 242
OP Jiãín Fortna 43 Jiãín 506 01 493 522 750
OP Pardubice K Polabinám 1893 Pardubice 530 02 466 501 653
Agentura Broumov Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ 205 Broumov 550 01 491 521 694
Agentura Chrudim ·tûpánkova 108 Chrudim 537 01 469 622 595
Agentura Kolín U KfiiÏovatky 608 Kolín 280 02 321 714 633
Agentura Náchod Strnadova 55 Náchod 547 01 491 424 952
Agentura Nove Mesto nad Metuji ulice TGM 391 Nove Mesto nad Metuji 549 01 491 471 946
Agentura Nymburk Jízdecká 344 Nymburk 288 02 325 513 075
Agentura Semily Komenského námûstí 113 Semily 513 04 481 621 469
Agentura Trutnov Poliklinika Na Struze 30 Trutnov 541 01 499 813 466
Agentura Trutnov Spojenecká 123 Trutnov 541 01 603 258 816
Agentura Turnov Hluboká 281 Turnov 511 01 481 325 755
Agentura Ústí nad Orlicí Mírové nám. 128 Ústí nad Orlicí 562 01 465 527 005
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Poradenské místo Ulice Mûsto PSâ Telefon
Region Litomûfiice
Regionální pracovi‰tû Litomûfiice Dlouhá 29/31 Litomûfiice 412 01 416 731 359
OP âeská Lípa Zámecká 67 âeská Lípa 470 01 487 834 810
OP Chomutov 28. fiíjna 3649/21 Chomutov 430 01 474 621 568
OP Liberec Na Rybníãku 874/1 Liberec 460 01 485 102 027
Agentura âeská Lípa Arbesova 396 âeská Lípa 470 01 487 523 606
Agentura Dûãín Myslbekova 1389/14 Dûãín 405 01 412 513 751
Agentura Chomutov Blatenská 1188/56 Chomutov 430 01 474 620 185
Agentura Jablonec nad Nisou Dolní námûstí 584/2 Jablonec nad Nisou 466 01 483 313 893
Agentura Litomûfiice Dlouhá 29/31 Litomûfiice 412 01 416 737 179
Agentura Louny Rybalkova 1400 Louny 440 01 606 419 410
Agentura Mladá Boleslav Staromûstské námûstí 105/I. Mladá Boleslav 293 01 326 320 829
Agentura Most tfi. BudovatelÛ 1988 Most 434 01 476 441 082
Agentura Teplice Bene‰ovo námûstí 358/5 Teplice 415 01 417 570 017
Agentura Ústí nad Labem Bûlehradská 1191/9 Ústí nad Labem 400 01 475 210 121
Agentura Varnsdorf Národní 512 Varnsdorf 407 47 602 841 745
Agentura Îatec Masarykova 352 Îatec 438 01 415 711 849

Region Olomouc
Regionální pracovi‰tû Olomouc Jeremenkova 40B Olomouc 779 00 585 223 425
OP Olomouc Horní námûstí 7/365 Olomouc 779 00 585 411 197
OP Pfierov Komenského 46 Pfierov 750 01 581 219 422
OP Zlín tfiída Tomá‰e Bati 3118 Zlín 760 01 577 210 527
Agentura KromûfiíÏ Komenského nam. 373 KromûfiíÏ 767 01 573 343 830
Agentura KromûfiíÏ nám. Míru 3287 KromûfiíÏ 767 01 777 302 111
Agentura Olomouc Hálkova 2 Olomouc 772 00 585 511 173
Agentura Olomouc tfiída 1. máje 10 Olomouc 772 00 585 242 382
Agentura Orlová – Lutynû Masarykova tfiída 1325 Orlová-Lutynû 735 14 596 513 045
Agentura Prostûjov nám. Padl˘ch hrdinÛ 6 Prostûjov 796 01 582 348 923
Agentura Svitavy nám. Míru 25 Svitavy 568 02 461 531 686
Agentura ·umperk ul. 17. listopadu 9 ·umperk 787 01 583 217 771
Agentura Uherské Hradi‰tû Protzkarova 1180 Uherské Hradi‰tû 686 01 572 501 857

Region Ostrava
Regionální pracovi‰tû Ostrava Zámecká 20 – budova Savoy Ostrava 702 00 596 112 859
OP Fr˘dek-Místek TrÏní 25 Fr˘dek-Místek 738 02 558 644 944
OP Havífiov Dlouhá tfiída 1510/18D Havífiov 736 01 596 411 315
OP Nov˘ Jiãín 5. kvûtna 20 Nov˘ Jiãín 741 01 556 705 459
OP Opava Masarykova tfiída 27 Opava 746 01 553 625 696
OP Ostrava I Smetanovo nám. 2 Ostrava 702 00 596 123 016
OP Ostrava II 28. fiíjna 207 Ostrava-Mariánské Hory 709 00 596 639 198
OP Vala‰ské Mezifiíãí Svûrákova 37 Vala‰ské Mezifiíãí 757 01 571 619 168
Agentura Brno Bratislavská 48/50 Brno 602 00 545 213 600
Agentura Bruntál Kostelní 6 Bruntál 792 01 554 711 484
Agentura Karviná Masarykovo nám. 6 Karviná 733 01 596 318 015
Agentura Kopfiivnice ·tefánikova 58 Kopfiivnice 742 21 737 968 190
Agentura Kopfiivnice ·tefánikova 198 Kopfiivnice 742 21 608 736 140
Agentura Ostrava-Zábfieh âujkovova 30 – DÛm podnikatelÛ Ostrava-Zábfieh 700 30 603 844 478
Agentura Ostrava-Poruba Dûlnická 382 Ostrava-Poruba 708 00 596 912 810
Agentura Tfiinec Jablunkovská 410 – Slovan Tfiinec 739 61 777 204 574
Agentura Vsetín Dolní námûstí 342 Vsetín 755 01 571 420 798
Agentura Vsetín Smetanova 1462 Vsetín 755 01 571 412 412



OP = oblastní pracovi‰tû
Adresáfi je platn˘ k 6. dubnu 2006.

Poradenské místo Ulice Mûsto PSâ Telefon
Region PlzeÀ
Regionální pracovi‰tû PlzeÀ PraÏská 11 PlzeÀ 301 14 377 235 727
OP Cheb Svobody 19 Cheb 350 02 354 437 071
OP Karlovy Vary Jugoslávská 2 Karlovy Vary 360 01 353 232 069
OP PlzeÀ I Americká 1 PlzeÀ 301 37 377 237 688
OP PlzeÀ II PraÏská 11 PlzeÀ 301 14 377 327 753
OP Rakovník Husovo nám. 128 Rakovník 269 01 313 515 606
OP Stfiíbro Bene‰ova 442 Stfiíbro 349 01 374 624 633
Agentura A‰ Hlavní 257/49 A‰ 352 01 724 324 301
Agentura Beroun Husovo námûstí 37 Beroun 266 01 311 626 376
Agentura DomaÏlice Msgre. B. Sta‰ka 68 DomaÏlice 344 01 379 724 306
Agentura Cheb Sládkova 1 Cheb 350 02 354 438 100
Agentura Cheb Tfi. Svobody 1 Cheb 350 02 354 426 210
Agentura Karlovy Vary Krále Jifiího 39 Karlovy Vary 360 01 353 564 202
Agentura Klatovy Vanãurova 83 Klatovy 339 01 376 321 540
Agentura Mariánské Láznû Pfiíãná 647 Mariánské Láznû 353 01 354 434 049
Agentura PlzeÀ-mûsto Kotkova 3 PlzeÀ-mûsto 326 00 602 956 355
Agentura Pfie‰tice Rybova 289 Pfie‰tice 334 01 602 360 958
Agentura Sokolov Jednoty 1628 Sokolov 356 01 775 241 620
Agentura Su‰ice námûstí Svobody 2 Su‰ice 342 01 376 526 475
Agentura Tachov nám. Republiky 60 Tachov 347 01 777 179 008
Spolupracující firma Rokycany Masarykovo nám. 88/I Rokycany 337 01 371 725 345

Region Praha
Regionální pracovi‰tû Praha Konûvova 2747/99 Praha 3 130 45 271 032 622
OP Praha 3 Vinohradská 168/2356 Praha 3 130 00 272 734 741
OP Praha 5 PlzeÀská 57 Praha 5 150 00 251 510 748
OP Praha 8 KfiiÏíkova 73 Praha 8 186 00 283 870 949
Agentura Bene‰ov Tyr‰ova 214 Bene‰ov 256 01 605 591 381
Agentura Bene‰ov Vnouãkova 614 Bene‰ov 256 01 605 592 249
Agentura Kladno T. G. Masaryka 326 Kladno 272 01 312 240 913
Agentura Kutná Hora Vocelkova 342 Kutná Hora 284 01 327 515 810
Agentura Praha 1 Bolzánova 1 Praha 1 110 00 222 212 368
Agentura Praha 1 ·afafiíkova 22 Praha 2 120 00 224 816 876
Agentura Praha 6 V. P. âkalova 448/8 Praha 6 160 00 233 320 666
Agentura Praha 7 Dûlnická 54 – budova Drutûvy Praha 7 170 00 724 048 121
Spolupracující firma Praha 10 V Ol‰inách 65 Praha 10 100 00 274 815 251
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2.5. Komentáfi hospodáfisk˘ch v˘sledkÛ

V roce 2005 hospodafiila Raiffeisen stavební spofiitelna s ãist˘m ziskem 155,9 milionu Kã. Bilanãní suma dosáhla k 31. prosinci 2005
hodnoty 37,5 miliardy Kã.

V˘voj hospodáfiského v˘sledku, v˘voj objemu a struktury bilanãní sumy byl za rok 2005 v mnoha ohledech lep‰í neÏ pfiedpokládal
finanãní plán pro uvedené období. RovnûÏ meziroãní srovnání vût‰iny sledovan˘ch ukazatelÛ hodnotí Raiffeisen stavební spofiitelna
pozitivnû. CílÛ se nepodafiilo dosáhnout pouze v poloÏce úrokov˘ch v˘nosÛ.

Objem bilanãní sumy meziroãnû narostl díky v˘voji vkladÛ klientÛ stavebního spofiení. PfiírÛstky spofiicích vkladÛ nedosahovaly
v˘razn˘ch odchylek od plánovan˘ch hodnot. Stále vût‰í poãet klientÛ v‰ak oddaluje ukonãení smlouvy o stavebním spofiení a pokraãuje
ve spofiení i po zákonné vázací lhÛtû. Dochází tak k niÏ‰ím v˘platám uspofien˘ch prostfiedkÛ. Celkovû tento trend vede ke zvy‰ování
úspor na jednotliv˘ch smlouvách o stavebním spofiení, a tak i pfies absolutní meziroãní pokles poãtu klientÛ stavebního spofiení objem
vkladÛ klientÛ roste.

Na aktivní stranû bilance se podafiilo díky dobr˘m odbytov˘m v˘sledÛm pfii prodeji pfieklenovacích úvûrÛ a úvûrÛ ze stavebního spofiení
dosáhnout v˘znamného rÛstu v poloÏce „pohledávky za klienty“. Tyto v˘sledky potvrzují trend z pfiedcházejících let a jsou vyústûním
priorit Raiffeisen stavební spofiitelny, pro kterou je poskytování úvûrÛ prvofiad˘m cílem. Meziroãní nárÛst objemu standardních úvûrÛ
mírnû pfiekroãil plánované hodnoty. Velmi pozitivní je, Ïe souãasnû nedochází ke zhor‰ování kvality úvûrového portfolia. V˘voj objemu
klasifikovan˘ch úvûrÛ je v˘raznû pod úrovní odhadÛ, a proto do‰lo k poklesu podílu klasifikovan˘ch úvûrÛ na celkov˘ch úvûrech. Dobrá
kvalita úvûrového portfolia se pozitivnû projevuje i v niÏ‰ích nákladech na tvorbu opravn˘ch poloÏek. PoloÏky „dluhové cenné papíry“
a „pohledávky za bankami“ se vyvíjely dle dlouhodobé investiãní strategie.

Raiffeisen stavební spofiitelna dosáhla v roce 2005 lep‰ích hospodáfisk˘ch v˘sledkÛ neÏ v pfiedcházejícím období. Zatímco ãist˘ zisk po
zdanûní je vzhledem k úãtování odloÏené daÀové pohledávky v roce 2004 a jejího rozpu‰tûní v roce 2005 jen mírnû vy‰‰í, zisk pfied
zdanûním v˘raznû meziroãnû vzrostl.

NárÛst zisku byl vy‰‰í, neÏ Raiffeisen stavební spofiitelna oãekávala v plánech pro rok 2005. Témûfi v‰echny poloÏky v˘kazu zisku a ztráty
byly lep‰í neÏ plánované hodnoty, za plánem zaostal pouze úrokov˘ zisk. Úrokové v˘nosy jsou poznamenány stále velmi nízkou úrovní
úrokov˘ch sazeb v âeské republice. V˘padek úrokového zisku se podafiilo nahradit zisky z poplatkÛ a provizí, do kter˘ch se velmi
pozitivnû promítly v˘nosy z finanãního makléfiství, ziskem z prodeje cenn˘ch papírÛ, niÏ‰ím nákladem na poji‰tûní vkladÛ klientÛ,
dÛslednou kontrolou ãerpání správních nákladÛ a v˘raznû niÏ‰ími náklady na tvorbu opravn˘ch poloÏek ke klasifikovan˘m úvûrÛm.
Neplánované bylo rozpu‰tûní ãásti úãetní rezervy na závazek plynoucí z rozhodnutí Úfiadu pro ochranu hospodáfiské soutûÏe, kter˘
své rozhodnutí v prÛbûhu roku zmûnil a pokutu stavebním spofiitelnám sníÏil.

Raiffeisen stavební spofiitelna vykazuje v poloÏce „daÀ z pfiíjmÛ“ v roce 2005 rozpu‰tûní odloÏené dohadné poloÏky a splatnou daÀ.
V prÛbûhu roku do‰lo k vyuÏití v‰ech daÀov˘ch ztrát z pfiedcházejících období, a proto byla rozpu‰tûna odloÏená daÀová pohledávka
vytvofiená v roce 2004 a zároveÀ vypoãtena splatná daÀ z pfiíjmÛ právnick˘ch osob.

Zisk nebo ztráta za úãetní období – Zisk po zdanûní dosáhl hodnoty 155,9 milionu Kã, coÏ pfiedstavuje meziroãní nárÛst o 1,2 % 
(1,8 milionu Kã). Zisk pfied zdanûním je vykázán ve v˘‰i 196,1 milionu Kã a ve srovnání s pfiedcházejícím obdobím vzrostl o 69,2 %
(80,2 milionu Kã). Náklad na daÀ z pfiíjmÛ ve v˘‰i 40,2 milionu Kã je tvofien rozpu‰tûním odloÏené daÀové pohledávky a nákladem
na splatnou daÀ z pfiíjmÛ právnick˘ch osob.

Úrokové v˘nosy a náklady – âisté úrokové zisky meziroãnû klesly o 0,6 % (1,5 milionu Kã) na koneãn˘ch 266,5 milionu Kã. Úrokové v˘nosy
vzrostly o 5,6 % (67,3 milionu Kã) na 1 274,4 milionu Kã a úrokové náklady vzrostly o 7,3 % (68,8 milionu Kã) na 1 007,9 milionu Kã.
Vzhledem k nízké úrovni úrokov˘ch sazeb v âeské republice klesla meziroãnû Raiffeisen stavební spofiitelnû celková ãistá úroková
marÏe z 0,96 % na 0,84 %.

V˘nosy a náklady na poplatky a provize – âisté zisky z poplatkÛ a provizí klesly ve srovnání s rokem 2004 o 0,5 % (1,1 milionu Kã)
na hodnotu 219,7 milionu Kã. V meziroãním srovnání do‰lo k poklesu v˘nosÛ a nákladÛ z poplatkÛ spojen˘ch s administrací klientsk˘ch
úãtÛ a naopak k poklesu ztráty z akviziãních v˘nosÛ a k rÛstu provizních v˘nosÛ z finanãního makléfiství.

âist˘ zisk nebo ztráta z finanãních operací – V poloÏce „ãist˘ zisk nebo ztráta z finanãních operací“ je v roce 2005 vykázán zisk 
24,0 milionu Kã proti ztrátû 1,0 milionu Kã v roce 2004. Uveden˘ zisk je tvofien zejména realizovan˘m v˘nosem z prodeje cenn˘ch
papírÛ proveden˘m v roce 2005. V pfiedcházejícím období nebyly Ïádné podobné v˘znamné v˘nosy realizovány.



Ostatní provozní náklady a v˘nosy – âist˘ zisk z ostatních provozních nákladÛ a v˘nosÛ dosáhl hodnoty 5,2 milionu Kã. Za rok 2004
byla vykázána ãistá ztráta v objemu 5,1 milionu Kã. Meziroãní zlep‰ení je dÛsledkem sníÏení pfiíspûvkÛ do fondu poji‰tûní vkladÛ
klientÛ. SníÏení povinn˘ch odvodÛ je zpÛsobeno vrácením sazby poji‰tûní na základní úroveÀ dle zákona o bankách.

Správní náklady a odpisy – Správní náklady za rok 2005 vzrostly ve srovnáním s rokem 2004 o 3,8 % (12,6 milionu Kã) a ãinily 
341,6 milionu Kã. Odpisy meziroãnû vzrostly o 15,6 % (3,2 milionu Kã) na hodnotu 23,5 milionu Kã. Raiffeisen stavební spofiitelna
pokraãovala ve snaze minimalizovat správní náklady a provádûla dÛslednou kontrolu jejich ãerpání. Meziroãní nárÛst za rok 2005 byl
nutn˘ s ohledem na v˘voj cen sluÏeb a zboÏí v âeské republice a odpovídá rozvoji Raiffeisen stavební spofiitelny.

Opravné poloÏky k úvûrÛm, odpis a postoupení pohledávek – âistá tvorba opravn˘ch poloÏek meziroãnû stoupla o 47,5 % 
(5,3 milionu Kã) na koneãn˘ch 16,3 milionu Kã. I pfies meziroãní rÛst nákladÛ povaÏuje Raiffeisen stavební spofiitelna v˘voj
klasifikovan˘ch úvûrÛ za uspokojiv˘, zejména proto, Ïe nedochází ke zhor‰ování kvality úvûrového portfolia. Podíl klasifikovan˘ch
úvûrÛ na celkovém objemu úvûrÛ v prÛbûhu roku dokonce klesl z 3,36 % na 3,26 %. V prÛbûhu roku 2005 byly realizovány odpisy 
a ztráty z postoupení pohledávek v objemu 2,5 milionu Kã (v roce 2004 5,6 milionu Kã). Ztráty z odpisu a postoupení byly kryty
pouÏitím opravn˘ch poloÏek.

Rezervy – Rezerva ke standardním úvûrÛm byla rozpu‰tûna v objemu 13,3 milionu Kã stejnû jako v pfiedcházejícím období. Rezerva
byla rozpou‰tûna ve v˘‰i 25 % ze zÛstatku k 31. prosinci 2001. Dále byly rozpu‰tûny a pouÏity ostatní rezervy ve v˘‰i 51,3 milionu
Kã. Rozpu‰tûní rezerv zahrnuje i sníÏení úãetní rezervy na pfiípadn˘ závazek plynoucí z rozhodnutí Úfiadu pro ochranu hospodáfiské
soutûÏe, kter˘ své rozhodnutí v prÛbûhu roku 2005 upravil a pokutu stavebním spofiitelnám sníÏil.

Bilanãní suma – Bilanãní suma vzrostla v roce 2005 o 11,8 % (4,0 miliardy Kã) a k 31. prosinci 2005 dosáhla v˘‰e 37,5 miliardy Kã.

Pohledávky za bankami – Pohledávky za bankami stouply v prÛbûhu roku 2005 o 24,5 % (1,0 miliardy Kã) na hodnotu 5,2 miliardy Kã.
ÚroveÀ objemu pohledávek za bankami je v souladu s investiãní strategií a interními pravidly pro fiízení likvidity Raiffeisen stavební
spofiitelny.

Pohledávky za klienty – Pohledávky za klienty na konci úãetního období 2005 ãinily 9,0 miliardy Kã, coÏ pfiedstavuje meziroãní nárÛst
o 22,5 % (1,7 miliardy Kã). Raiffeisen stavební spofiitelnû se v prÛbûhu roku 2005 dafiilo zlep‰ovat prodejní v˘sledky v oblasti
pfieklenovacích úvûrÛ i úvûrÛ ze stavebního spofiení. Velmi dobr˘m v˘vojem pro‰ly klasifikované úvûry, které ve srovnání s rokem 2004 rostou
pomaleji neÏ úvûry standardní. Díky tomu podíl klasifikovan˘ch úvûrÛ na celkovém objemu úvûrÛ v prÛbûhu roku dokonce klesl z 3,36 %
na 3,26 %. ZÛstatek opravné poloÏky ke klasifikovan˘m úvûrÛm se meziroãnû zv˘‰il o 14,5 % (16,1 milionu Kã) na 127,1 milionu Kã.

Cenné papíry – Objem cenn˘ch papírÛ se za rok 2005 zv˘‰il o 6,8 % (1,4 miliardy Kã) na hodnotu 21,2 miliardy Kã. ÚroveÀ objemu
cenn˘ch papírÛ je v souladu s dlouhodobou investiãní strategií a interními pravidly pro fiízení likvidity Raiffeisen stavební spofiitelny.
Cenné papíry obsahují státní kuponové dluhopisy (nebo dluhopisy se státní garancí), státní pokladniãní poukázky, hypoteãní zástavní
listy, dluhopisy âeské konsolidaãní agentury a Evropské investiãní banky. Ke konci roku 2005 jsou v‰echny cenné papíry zafiazeny do
portfolia cenn˘ch papírÛ drÏen˘ch do splatnosti nebo do portfolia realizovateln˘ch cenn˘ch papírÛ, které bylo v roce 2005 novû
otevfieno.

Závazky vÛãi klientÛm – Závazky vÛãi klientÛm pokraãovaly v rÛstu a dosáhly objemu 35,6 miliardy Kã, coÏ pfiedstavuje meziroãní nárÛst
o 12,1 % (3,8 miliardy Kã). Závazky vÛãi klientÛm jsou tvofieny vklady klientÛ stavebního spofiení fyzick˘ch a právnick˘ch osob a evidovanou
státní podporou stavebního spofiení.

Vlastní kapitál – Vlastní kapitál ve srovnání s koncem roku 2004 vzrostl jen nev˘znamnû a je vykázán ve v˘‰i 1,3 miliardy Kã. Za
sledované období nedo‰lo k Ïádn˘m zmûnám v základním kapitálu.
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Struktura aktiv 2005

Cenné papíry 56,5 %

Pohledávky za klienty 24,1 %

Pohledávky za bankami 13,9 %

Ostatní aktiva 5,5 %

Struktura pasiv 2005

Závazky vÛãi klientÛm 95,0 %

Vlastní kapitál 3,4 %

Ostatní pasiva 1,6 %



2.6. Základní informace o fiízení rizik

Raiffeisen stavební spofiitelna fiídí ve‰kerá rizika spojená s provádûn˘mi aktivitami v souladu s platn˘mi právními normami a pfiedpisy
dan˘mi regulatorními institucemi, zejména âeskou národní bankou. Z podstaty sv˘ch ãinností monitoruje a fiídí zejména riziko úvûrové,
úrokové, riziko likvidity a riziko operaãní.

Raiffeisen stavební spofiitelna má ve sv˘ch vnitfiních pfiedpisech definovány metody pro dané druhy rizik, postupy vãetnû kontrolních
mechanismÛ, stanoveny limity a kompetence. Nastaven˘ systém fiízení rizik se stále rozvíjí v souladu se zmûnami produktÛ a procesÛ,
s nov˘mi aktivitami a s ve‰ker˘mi poÏadavky na zdokonalení fiízení rizik.

Kromû odboru fiízení rizik je do systému fiízení rizik zaãlenûno také pfiedstavenstvo, v˘bor pro fiízení úvûrov˘ch rizik a v˘bor pro fiízení
aktiv a pasiv, které mají pfiehled o rizikové expozici prostfiednictvím pravideln˘ch mûsíãních „Zpráv o stavu a v˘voji rizik“, mají moÏnost
provádût adekvátní kontrolu a poskytují zpûtnou vazbu. V uplynulém roce do‰lo k dal‰ímu prohloubení spolupráce s matefiskou
spoleãností Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m.b.H. V rámci této spolupráce je fie‰en i projekt Basel II, kter˘ zÛstává jedním z klíãov˘ch
zámûrÛ v oblasti fiízení rizik i pro rok 2006.

Hodnocení rizikovosti klienta ve fázi schvalování úvûru je i nadále jednou z nejvy‰‰ích priorit. V roce 2005 byly dokonãeny projekty
„Nov˘ úvûrov˘ proces“ (zavedení nov˘ch procesÛ a postupÛ pfii schvalování úvûrÛ) a „Scoring“ (zaãlenûní aplikaãního scoringu do
schvalovacího procesu). Tím do‰lo ke zmûnám v oblasti poskytování úvûrÛ fyzick˘m osobám a souãástí schvalovacího procesu se stal
scoring, vyuÏití informací z Bankovního registru klientsk˘ch informací a v nûkter˘ch pfiípadech i ovûfiení údajÛ poskytnut˘ch Ïadatelem.
Po nasazení aplikaãního scoringu a vyuÏívání informací z úvûrového registru patfií mezi budoucí zámûry v oblasti úvûrového rizika
fyzick˘ch osob vytvofiení a zavedení behaviorálního scoringu a jeho vyuÏití nejen pro fiízení rizik, ale také pro obchodní úãely. Dále
byly dÛkladnû vyhodnocovány pfiíãiny delikvence a klasifikace klientÛ a optimalizovány kroky procesu vymáhání pohledávek.

V souvislosti s expanzí v oblasti úvûrování právnick˘ch osob do‰lo k dal‰ímu zdokonalení a standardizaci postupÛ pfii schvalování
úvûrÛ. Pfii hodnocení bonity klienta je nadále provádûn rating subjektÛ, podrobná finanãní anal˘za a hodnocení rizika transakce, které
se odráÏejí v celkovém hodnocení subjektu. Na základû ratingu klienta a ratingu zaji‰tûní je stanovována riziková pfiiráÏka. Po dobu
trvání úvûrového vztahu jsou klienti i jejich obchody pravidelnû monitorovány a hodnoceny. Vzhledem k plánované úvûrové expanzi v oblasti
právnick˘ch osob je nutná dal‰í automatizace ãinností schvalovacího i monitorovacího procesu a pravidelného roãního hodnocení
portfolia.

Mûfiení úrokového rizika je zaloÏeno na gapové anal˘ze (anal˘ze úrokovû citliv˘ch aktiv a pasiv), metodû Basis Point Value (BPV) a na
anal˘ze durací. Informace o riziku likvidity podává anal˘za splatností aktiv a pasiv. V oblasti fiízení likvidity Raiffeisen stavební
spofiitelna pfiipravuje zdokonalení modelu likvidity. V roce 2005 byl zahájen projekt, jehoÏ cílem je zdokonalení modelu cash-flow.

Po nastavení systému fiízení operaãních rizik a ukonãení fáze identifikace se Raiffeisen stavební spofiitelna soustfiedila na vyhodnocení
událostí z operaãních rizik a mûfiení operaãních rizik.

Z hlediska uvefiejÀovan˘ch v˘sledkÛ hospodafiení lze systém fiízení rizik vyhodnotit jako úãinn˘. Raiffeisen stavební spofiitelna povaÏuje
pouÏité metody fiízení rizik za pfiimûfiené typu obchodÛ, které vykonává. V meziroãním srovnání opût do‰lo ke sníÏení podílu objemu
klasifikovan˘ch úvûrÛ na celkovém objemu úvûrÛ, a to jak u fyzick˘ch, tak u právnick˘ch osob. PfiestoÏe byl zaznamenán znaãn˘ nárÛst
úvûrÛ fyzick˘m osobám, nedo‰lo v roce 2005 ke zhor‰ení kvality portfolia a podafiilo se udrÏet nízk˘ objem klasifikovan˘ch úvûrÛ. Tím
Raiffeisen stavební spofiitelna dosáhla pozitivních v˘sledkÛ v tvorbû opravn˘ch poloÏek i pfies jejich meziroãní zv˘‰ení.
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2.7. V˘voj v oblasti personální politiky

Personální rozvoj Raiffeisen stavební spofiitelny v roce 2005 ovlivnilo zavedení projektu „Nov˘ úvûrov˘ proces“. Díky zavedení tohoto
projektu do‰lo v rámci Raiffeisen stavební spofiitelny ke zmûnû v organizaci práce a následnû k organizaãním zmûnám na na‰ich
regionálních pracovi‰tích. V souãasné dobû na tûchto pracovi‰tích pracují tfii zamûstnanci: regionální fieditel, asistentka a regionální
úvûrov˘ specialista. ZamûstnancÛm, ktefií museli firmu opustit, byly jako kompenzace nabídnuty rekvalifikaãní kurzy.

Se zavedením nového úvûrového procesu byly v roce 2005 spojeny vzdûlávací akce pfiedev‰ím pro odbytovou síÈ a stávající
zamûstnance, kter˘m se tímto procesem zmûnil zpÛsob práce. Kromû vzdûlávání tohoto typu jsme se v roce 2005 zamûfiili na adaptaãní
procesy nov˘ch zamûstnancÛ, popfi. zamûstnancÛ, ktefií pfiecházeli na jiná pracovní místa. V tomto propracovanûj‰ím adaptaãním
procesu klademe dÛraz hlavnû na rychlé a zároveÀ kvalitní seznámení se s chodem spoleãnosti. Proto byly do adaptaãního procesu
novû zafiazeny individuální tréninky s interními ‰koliteli a stáÏe v provozních odborech. K rychlé orientaci tûmto zamûstnancÛm slouÏí
i „Pfiíruãka nového zamûstnance“, ve které naleznou nejdÛleÏitûj‰í informace o organizaãní struktufie, historii Raiffeisen stavební
spofiitelny, produktech, benefitech. ZároveÀ se seznámí s Kodexem bankovní etiky.

Jsme si vûdomi skrytého potenciálu sv˘ch zamûstnancÛ, a proto podporujeme zamûstnance v úãasti na nabízen˘ch ‰kolicích
programech veden˘ch nejen interními, ale i externími ‰koliteli. Velmi dobfie se nám osvûdãily workshopy konané pro zamûstnance 
a na‰i odbytovou síÈ.

I v roce 2005 jsme poskytovali na‰im zamûstnancÛm fixní, statusové a v˘bûrové benefity, mezi kter˘mi si mohli zamûstnanci vybírat 
v tzv. Kavárnû zamûstnaneck˘ch v˘hod.

Klademe dÛraz i na motivaci a kvalitu fiízení lidí. Na‰i zamûstnanci mají moÏnost zúãastnit se práce na vybran˘ch projektech, a tím si
prohloubit svoji kvalifikaci.

Ani v roce 2005 nezÛstali na‰i zamûstnanci stranou pfii humanitárních aktivitách Raiffeisen stavební spofiitelny a opût pfiispûli ze sv˘ch
mezd finanãním darem dennímu stacionáfii Akord pro dûti a mládeÏ s mentálním postiÏením a kombinovan˘mi vadami.

K 31. prosinci 2005 bylo v Raiffeisen stavební spofiitelnû zamûstnáno 195 osob (evidenãní stav zamûstnancÛ k danému datu). Vûkov˘
prÛmûr zamûstnancÛ ke stejnému datu ãinil 39 let.



2.8. V˘hled do dal‰ích let

âeská republika jako malá otevfiená ekonomika s velk˘m podílem zahraniãního obchodu je velmi ovlivnûna v˘vojem v okolních zemích,
pfiedev‰ím v Nûmecku. ZároveÀ je pro na‰i ekonomiku zásadní kurzov˘ v˘voj.

V roce 2006 by si nûmecké HDP mûlo polep‰it zhruba o 1 %. Klesající míra nezamûstnanosti by zde na jednu stranu mohla podpofiit
spotfiebitelské v˘daje, na druhou stranu vysoké ceny ropy budou pÛsobit negativnû a promítnou se do vy‰‰í spotfiebitelské inflace v roce
2006.

âeská ekonomika má pro rok 2006 velmi dobré rÛstové vyhlídky. Pfiedpokládáme zlep‰ení o 4,6 %. Ani v roce 2007 neãekáme nijak
v˘razné sníÏení tempa rÛstu HDP, pfiíznivû se projeví kromû jiného i finanãní injekce ze strukturálních fondÛ EU. Hlavním tahounem
rÛstu zÛstává i nadále ãist˘ export, nikoliv spotfieba domácností, která má na spotfiebitelské ceny daleko vy‰‰í vliv. Mezera v˘stupu (tedy
rozdíl mezi skuteãn˘m a potenciálním produktem neakcelerujícím inflaci) je proto nadále záporná. Nezamûstnanost by mûla ve
stfiednûdobém horizontu velmi mírnû klesat. Tento vliv spolu s rÛstem reáln˘ch mezd a uvolnûn˘mi úrokov˘mi sazbami budou stimulovat
spotfiebu. Vzhledem k leto‰ním volbám dojde zfiejmû k fiskálnímu impulsu do poptávky.

Pokud jde o celkov˘ vliv reáln˘ch mûnov˘ch podmínek na rÛst, mûly by b˘t v leto‰ním roce uvolnûné.

Koruna by mûla i nadále umírnûnû posilovat, v˘nosová kfiivka by nemûla ukázat negativní úrokov˘ diferenciál. V souãasné dobû nízké
úrokové sazby spí‰e stimulují domácnosti k pÛjãování prostfiedkÛ na bydlení a ménû ke spotfiebním v˘dajÛm. Tento fakt je vidût ve
spotfiebû. Aãkoliv reálné sazby jsou uvolnûné po relativnû dlouhé období, spotfieba roste velmi pomalu. To znamená, Ïe inflaãní tlaky
mohou b˘t i pfii nízk˘ch úrokov˘ch sazbách omezené.
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2.9. Zpráva dozorãí rady Raiffeisen stavební spofiitelny
pro fiádnou valnou hromadu 2006

Dozorãí rada se v prÛbûhu roku 2005 se‰la na tfiech fiádn˘ch jednáních, na kter˘ch byla informována pfiedstavenstvem o prÛbûÏn˘ch
obchodních a hospodáfisk˘ch v˘sledcích Raiffeisen stavební spofiitelny a o celkovém v˘voji této spoleãnosti. Dozorãí rada vykonávala
v souladu s pfiíslu‰n˘mi ustanoveními Obchodního zákoníku a Stanov Raiffeisen stavební spofiitelny a.s. v‰echny ãinnosti, které pro ni
z uveden˘ch pfiedpisÛ vypl˘vají. Souãástí jednání byla i pravidelná zpráva interního auditu Raiffeisen stavební spofiitelny o ãinnosti
tohoto útvaru, o v˘sledcích proveden˘ch auditÛ, plnûní opatfiení uloÏen˘ch na základû proveden˘ch auditÛ a o dodrÏování plánu auditÛ
v roce 2005.

Dozorãí rada byla rovnûÏ pravidelnû informována o prÛbûhu fiízení Úfiadu pro ochranu hospodáfiské soutûÏe, které tento úfiad zahájil
proti v‰em ãesk˘m stavebním spofiitelnám v dubnu 2004, av‰ak do konce roku 2005 nebylo pravomocnû ukonãeno. Pfiedstavenstvo
dozorãí radu rovnûÏ informovalo o prÛbûhu kontrol uskuteãnûn˘ch v roce 2005 Ministerstvem financí âR a âeskou národní bankou.

Na svém jednání dne 22. bfiezna 2006 projednala dozorãí rada v˘roãní zprávu pfiedstavenstva za rok 2005, pfiezkoumala fiádnou
úãetní závûrku k 31. prosinci 2005 a návrh na rozdûlení zisku. Pfiitom pfiihlédla k jednoznaãnému stanovisku auditorské spoleãnosti
KPMG âeská republika Audit spol. s r.o., která fiádnou úãetní závûrku provûfiila.

K pfiedloÏené v˘roãní zprávû pfiedstavenstva za rok 2005 nemá dozorãí rada v˘hrady a fiádnou úãetní závûrku a pfiedloÏen˘ návrh
na rozdûlení zisku doporuãuje valné hromadû schválit.

Praha, bfiezen 2006

Mag. Johann Ertl
pfiedseda dozorãí rady



2.10. V˘rok auditora
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3. ÚâETNÍ ZÁVùRKA

FINANâNÍ âÁST

Vizualizace: Studio Horák



3.1. Rozvaha

Obchodní firma: Raiffeisen stavební spofiitelna a.s.
Sídlo: Konûvova 2747/99, 130 45 Praha 3
Identifikaãní ãíslo: 49241257
Pfiedmût podnikání: stavební spofiitelna
OkamÏik sestavení úãetní závûrky: 19. 1. 2006
Kód banky: 7950
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Aktiva k 31. prosinci 2005

2005 2004
V tis. Kã Pfiíloha Hrubá ãástka Úprava

âistá ãástka âistá ãástka

1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 3.4.4.15. 130 267 0 130 267 105 811

2. Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné

papíry pfiijímané centrální bankou k refinancování 3.4.4.16. 19 547 995 0 19 547 995 18 585 477

a) vydané vládními institucemi 19 547 995 0 19 547 995 18 585 477

b) ostatní 0 0 0 0

3. Pohledávky za bankami a druÏstevními záloÏnami 3.4.4.17. 5 200 497 0 5 200 497 4 177 049

a) splatné na poÏádání 11 176 0 11 176 17 391

b) ostatní pohledávky 5 189 321 0 5 189 321 4 159 658

4. Pohledávky za klienty-ãleny druÏstevních

záloÏen 3.4.4.18. 9 171 698 –127 062 9 044 636 7 383 985

a) splatné na poÏádání 0 0 0 0

b) ostatní pohledávky 9 171 698 –127 062 9 044 636 7 383 985

5. Dluhové cenné papíry 3.4.4.21. 1 664 344 0 1 664 344 1 273 654

a) vydané vládními institucemi 0 0 0 0

b) vydané ostatními osobami 1 664 344 0 1 664 344 1 273 654

6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0 0 0 0

7. Úãasti s podstatn˘m vlivem 3.4.8. 0 0 0 0

a) v bankách 0 0 0 0

b) v ostatních subjektech 0 0 0 0

8. Úãasti s rozhodujícím vlivem 3.4.8. 0 0 0 0

a) v bankách 0 0 0 0

b) v ostatních subjektech 0 0 0 0

9. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 3.4.4.22. 100 936 –67 038 33 898 27 212

a) zfiizovací v˘daje 0 0 0 0

b) goodwill 0 0 0 0

c) ostatní 100 936 –67 038 33 898 27 212

10. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 3.4.4.22. 141 084 –89 380 51 704 54 597

a) pozemky a budovy pro provozní ãinnost 29 457 –6 205 23 252 23 792

b) ostatní 111 627 –83 175 28 452 30 805

11. Ostatní aktiva 3.4.4.23. 1 537 793 –491 1 537 302 1 635 364

12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0 0 0 0

13. Náklady a pfiíjmy pfií‰tích období 3.4.4.24. 306 810 0 306 810 312 134

Aktiva celkem 37 801 424 –283 971 37 517 453 33 555 283



Pasiva k 31. prosinci 2005

V tis. Kã Pfiíloha 2005 2004

1. Závazky vÛãi bankám a druÏstevním záloÏnám 3.4.4.25. 0 0

a) splatné na poÏádání 0 0

b) ostatní závazky 0 0

2. Závazky vÛãi klientÛm-ãlenÛm druÏstevních záloÏen 3.4.4.26. 35 638 355 31 799 961

a) splatné na poÏádání 2 811 3 230

b) ostatní závazky 35 635 544 31 796 731

3. Závazky z dluhov˘ch cenn˘ch papírÛ 0 0

a) emitované dluhové cenné papíry 0 0

b) ostatní závazky z dluhov˘ch cenn˘ch papírÛ 0 0

4. Ostatní pasiva 3.4.4.27. 560 326 438 162

5. V˘nosy a v˘daje pfií‰tích období 3.4.4.28. 28 559 42 780

6. Rezervy 3.4.4.10. 20 000 84 635

a) na dÛchody a podobné závazky 0 0

b) na danû 0 0

c) ostatní 20 000 84 635

7. Podfiízené závazky 0 0

8. Základní kapitál 3.4.4.31. 650 000 650 000

a) splacen˘ základní kapitál 650 000 650 000

b) vlastní akcie 0 0

9. Emisní áÏio 0 0

10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 3.4.4.31. 471 424 385 638

a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy 87 840 80 134

b) ostatní rezervní fondy 374 319 296 084

c) ostatní fondy ze zisku 9 265 9 420

11. Rezervní fond na nové ocenûní 0 0

12. Kapitálové fondy 0 0

13. OceÀovací rozdíly 3.4.4.32. –7 119 0

a) z majetku a závazkÛ –7 119 0

b) ze zaji‰Èovacích derivátÛ 0 0

c) z pfiepoãtu úãastí 0 0

14. Nerozdûlen˘ zisk nebo neuhrazená ztráta 

z pfiedchozích období 0 0

15. Zisk nebo ztráta za úãetní období 3.4.4.30. 155 908 154 107

Pasiva  celkem 37 517 453 33 555 283
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Podrozvahové poloÏky k 31. prosinci 2005

V tis. Kã Pfiíloha 2005 2004

Podrozvahová aktiva

1. Poskytnuté pfiísliby a záruky 681 314 560 616

2. Poskytnuté zástavy 0 0

3. Pohledávky ze spotov˘ch operací 0 0

4. Pohledávky z pevn˘ch termínov˘ch operací 0 0 

5. Pohledávky z opcí 0 0

6. Odepsané pohledávky 1 558 1 483

7. Hodnoty pfiedané do úschovy, do správy a k uloÏení 0 0

8. Hodnoty pfiedané k obhospodafiování 0 0

Podrozvahová aktiva celkem 3.4.4.33. 682 872 562 099

Podrozvahová pasiva 

9. Pfiijaté pfiísliby a záruky 3 650 566 3 503 664

10. Pfiijaté zástavy a zaji‰tûní 4 109 751 2 882 274

11. Závazky ze spotov˘ch operací 0 0

12. Závazky z pevn˘ch termínov˘ch operací 0 0

13. Závazky z opcí 0 0

14. Hodnoty pfievzaté do úschovy, do správy a k uloÏení 12 725 12 725

15. Hodnoty pfievzaté k obhospodafiování 0 0

Podrozvahová pasiva celkem 3.4.4.34. 7 773 042 6 398 663

SouvztaÏné úãty podrozvahy 7 090 170 5 836 564

Podrozvahové poloÏky celkem 0 0



3.2. V˘kaz zisku a ztráty

Obchodní firma: Raiffeisen stavební spofiitelna a.s.
Sídlo: Konûvova 2747/99, 130 45 Praha 3
Identifikaãní ãíslo: 49241257
Pfiedmût podnikání: stavební spofiitelna
OkamÏik sestavení úãetní závûrky: 19. 1. 2006
Kód banky: 7950

V tis. Kã Pfiíloha 2005 2004

1. V˘nosy z úrokÛ a podobné v˘nosy 3.4.4.2 1 274 362 1 207 065
a) úroky z dluhov˘ch cenn˘ch papírÛ 708 333 667 320
b) ostatní 566 029 539 745

2. Náklady na úroky a podobné náklady 3.4.4.2. –1 007 893 –939 061
a) náklady na úroky z dluhov˘ch cenn˘ch papírÛ 0 0
b) ostatní –1 007 893 –939 061

3. V˘nosy z akcií a podílÛ 0 0
a) v˘nosy z úãastí s podstatn˘m vlivem 0 0
b) v˘nosy z úãastí s rozhodujícím vlivem 0 0
b) ostatní v˘nosy z akcií a podílÛ 0 0

4. V˘nosy z poplatkÛ a provizí 3.4.4.4. 406 787 512 522
5. Náklady na poplatky a provize 3.4.4.4. –187 095 –291 753
6. Zisk nebo ztráta z finanãních operací 3.4.4.5. 24 014 –989
7. Ostatní provozní v˘nosy 3.4.4.6. 19 970 19 670
8. Ostatní provozní náklady 3.4.4.6. –14 820 –24 819
9. Správní náklady 3.4.4.7. –341 627 –328 984

a) náklady na zamûstnance –139 124 –131 519
aa) mzdy a platy –100 527 –93 934
ab) sociální a zdravotní poji‰tûní –33 469 –33 537
ac) ostatní –5 128 –4 048

b) ostatní správní náklady –202 503 –197 465
10. Rozpu‰tûní rezerv a opravn˘ch poloÏek k dlouhodobému hmotnému 3.4.4.9.

a nehmotnému majetku 3.4.4.10. 0 0
11. Odpisy, tvorba a pouÏití rezerv a opravn˘ch poloÏek k dlouhodobému hmotnému 

a nehmotnému majetku 3.4.4.8. –23 484 –20 319
12. Rozpu‰tûní opravn˘ch poloÏek a rezerv k pohledávkám 3.4.4.9.

a zárukám, v˘nosy z dfiíve odepsan˘ch pohledávek 3.4.4.10. 45 398 42 395
13. Odpisy, tvorba a pouÏití opravn˘ch poloÏek a rezerv k pohledávkám a zárukám 3.4.4.9.

3.4.4.10. –50 837 –45 572
14. Rozpu‰tûní opravn˘ch poloÏek k úãastem s rozhodujícím a podstatn˘m vlivem 0 0
15. Ztráty z pfievodu úãastí s rozhodujícím a podstatn˘m vlivem, tvorba a pouÏití 

opravn˘ch poloÏek k úãastem s rozhodujícím a podstatn˘m vlivem 0 0
16. Rozpu‰tûní ostatních rezerv 3.4.4.10. 51 003 28 000
17. Tvorba a pouÏití ostatních rezerv 3.4.4.10. 302 –42 302
18. Podíl na ziscích nebo ztrátách úãastí s rozhodujícím nebo podstatn˘m vlivem 0 0
19. Zisk nebo ztráta za úãetní období z bûÏné ãinnosti pfied zdanûním 196 080 115 853
20. Mimofiádné v˘nosy 3.4.4.11. 0 0
21. Mimofiádné náklady 3.4.4.11. 0 0
22. Zisk nebo ztráta za úãetní období z mimofiádné ãinnosti pfied zdanûním 0 0
23. DaÀ z pfiíjmÛ 3.4.4.12. –40 172 38 254
24. Zisk nebo ztráta za úãetní období po zdanûní 155 908 154 107



3.3. Pfiehled o zmûnách vlastního kapitálu

Obchodní firma: Raiffeisen stavební spofiitelna a.s.
Sídlo: Konûvova 2747/99, 130 45 Praha 3
Identifikaãní ãíslo: 49241257
Pfiedmût podnikání: stavební spofiitelna
OkamÏik sestavení úãetní závûrky: 19. 1. 2006
Kód banky: 7950
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Základní Vlastní Emisní Rezerv. Ostatní Kapitál. OceÀov.  Zisk 
V tis. Kã kapitál akcie áÏio fondy fondy fondy rozdíly (ztráta)

Celkem

ZÛstatek k 1. 1. 2004 650 000 0 0 345 012 9 568 0 0 80 305 1 084 885

Zmûny úãetních metod 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opravy zásadních chyb 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kurzové rozdíly a oceÀovací rozdíly 
nezahrnuté do HV 0 0 0 0 0 0 0 0 0

âist˘ zisk/ztráta za úãetní období 0 0 0 0 0 0 0 154 107 154 107

Dividendy a tantiémy 0 0 0 0 0 0 0 –49 099 –49 099

Pfievody do fondÛ 0 0 0 31 206 0 0 0 –31 206 0

PouÏití fondÛ 0 0 0 0 –148 0 0 0 –148

Emise akcií 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SníÏení základního kapitálu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nákupy vlastních akcií 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní zmûny 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZÛstatek k 31. 12. 2004 650 000 0 0 376 218 9 420 0 0 154 107 1 189 745

ZÛstatek k 1. 1. 2005 650 000 0 0 376 218 9 420 0 0 154 107 1 189 745

Zmûny úãetních metod 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opravy zásadních chyb 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kurzové rozdíly a oceÀovací rozdíly 
nezahrnuté do HV 0 0 0 0 0 0 –7 119 0 –7 119

âist˘ zisk/ztráta za úãetní období 0 0 0 0 0 0 0 155 908 155 908

Dividendy a tantiémy 0 0 0 0 0 0 0 –68 166 –68 166

Pfievody do fondÛ 0 0 0 85 941 0 0 0 –85 941 0

PouÏití fondÛ 0 0 0 0 –155 0 0 0 –155

Emise akcií 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SníÏení základního kapitálu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nákupy vlastních akcií 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní zmûny 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZÛstatek k 31. 12. 2005 650 000 0 0 462 159 9 265 0 –7 119 155 908 1 270 213



3.4. Pfiíloha úãetní závûrky

3.4.1. V˘chodiska pro pfiípravu úãetní závûrky

Úãetní závûrka Raiffeisen stavební spofiitelny byla sestavena na základû úãetnictví vedeného v souladu se zákonem ã. 563/1991 Sb., 
o úãetnictví (dále jen „zákon o úãetnictví“), a pfiíslu‰n˘mi nafiízeními a vyhlá‰kami platn˘mi v âeské republice.

Tato úãetní závûrka je pfiipravena v souladu s vyhlá‰kou Ministerstva financí âeské republiky ã. 501/2002 Sb., ze dne 6. listopadu
2002, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, kterou se stanoví uspofiádání a obsahové vymezení poloÏek úãetní závûrky a rozsah údajÛ ke
zvefiejnûní pro banky a nûkteré finanãní instituce.

Závûrka byla zpracována na principech ãasového rozli‰ení nákladÛ a v˘nosÛ a historick˘ch cen, v˘jimku tvofií vybrané finanãní nástroje
oceÀované na reálnou hodnotu. Tato úãetní závûrka je nekonsolidovaná.

âinnost Raiffeisen stavební spofiitelny spoãívá v provozování stavebního spofiení ve smyslu § 1 Zákona ã. 96/1993 Sb., o stavebním
spofiení a státní podpofie stavebního spofiení v platném znûní (dále jen „zákon o stavebním spofiení“) a v˘konu ãinností uveden˘ch v § 9
odst. 1 zákona o stavebním spofiení. Povolení udûleno Ministerstvem financí âeské republiky dne 15. dubna 1993 a âeskou národní
bankou dne 7. záfií 1993.

3.4.2. DÛleÏité úãetní metody

Úãetní závûrka Raiffeisen stavební spofiitelny byla pfiipravena v souladu s následujícími dÛleÏit˘mi úãetními metodami.

3.4.2.1. Den uskuteãnûní úãetního pfiípadu

V závislosti na typu transakce je okamÏikem uskuteãnûní úãetního pfiípadu zejména den v˘platy nebo pfievzetí obûÏiva, den
nákupu nebo prodeje valut, deviz, popfi. cenn˘ch papírÛ, den provedení platby, popfi. inkasa z úãtu klienta, den zúãtování
pfiíkazÛ banky s clearingov˘m centrem âeské národní banky, den sjednání a den vypofiádání obchodu s cenn˘mi papíry,
devizami, opcemi, popfi. jin˘mi deriváty, den vydání nebo pfievzetí záruky a úvûrového pfiíslibu, den pfievzetí hodnot do
úschovy, den potvrzení smlouvy o stavebním spofiení.

Úãetní pfiípady nákupu a prodeje finanãních aktiv s obvykl˘m termínem dodání (spotové operace) a dále pevné termínové a opãní
operace jsou od okamÏiku sjednání obchodu do okamÏiku vypofiádání obchodu zaúãtovány na podrozvahov˘ch úãtech.

Finanãní aktivum nebo jeho ãást jsou odúãtovány z rozvahy v pfiípadû, Ïe dojde ke ztrátû kontroly nad smluvními právy k tomuto
finanãnímu aktivu nebo jeho ãásti. Raiffeisen stavební spofiitelna tuto kontrolu ztratí, jestliÏe uplatní práva na v˘hody
definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se tûchto práv vzdá.

3.4.2.2. Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly

V souladu se zákonem o stavebním spofiení pofiizuje Raiffeisen stavební spofiitelna pouze hypoteãní zástavní listy a obdobné
produkty vydávané ãlensk˘mi státy Organizace pro hospodáfiskou spolupráci a rozvoj, dluhopisy vydávané âeskou
republikou, dluhopisy, za které âeská republika pfievzala záruku, dluhopisy vydávané âeskou národní bankou, dluhopisy
vydávané ãlensk˘mi státy Organizace pro hospodáfiskou spolupráci a rozvoj, centrálními bankami, finanãními institucemi tûchto
státÛ a bankami se sídlem v tûchto státech, dluhopisy, za které tyto státy pfievzaly záruku, a dluhopisy vydávané Evropskou
investiãní bankou, Nordic Investment Bank a Evropskou centrální bankou. Dluhové cenné papíry jsou klasifikovány podle
zámûru Raiffeisen stavební spofiitelny do portfolia drÏeného do splatnosti nebo portfolia realizovateln˘ch cenn˘ch papírÛ.

Pfii prvotním zachycení jsou cenné papíry ocenûny pofiizovací cenou. Její souãástí jsou pfiímé transakãní náklady spojené s nákupem,
které jsou v okamÏiku nákupu známy.



O nabíhajících úrokov˘ch v˘nosech je úãtováno mûsíãnû. âasové rozli‰ení kuponu a ãasové rozli‰ení prémie nebo diskontu je
provádûno lineární metodou nebo metodou efektivní úrokové míry. Lineární metoda je pouÏívána pouze pro prémii nebo
diskont u bezkuponov˘ch dluhopisÛ se splatností do 1 roku a u dluhopisÛ s variabilním v˘nosem.

Cenné papíry v portfoliích realizovateln˘ch cenn˘ch papírÛ jsou mûsíãnû oceÀovány na reálnou hodnotu. Zisky a ztráty z tohoto
ocenûní se zachycují ve vlastním kapitálu v rámci poloÏky „oceÀovací rozdíly“. Pfii prodeji je pfiíslu‰n˘ oceÀovací rozdíl
zachycen ve v˘kazu zisku a ztráty v poloÏce „zisk nebo ztráta z finanãních operací“. K ocenûní na reálnou hodnotu je
vyuÏíván kurz zvefiejÀovan˘ organizátorem trhu.

K realizovateln˘m cenn˘m papírÛm není vytváfiena opravná poloÏka. Jedná se o aktivum, které je oceÀováno na reálnou
hodnotu. K cenn˘m papírÛm drÏen˘m do splatnosti se tvofií opravné poloÏky dle jednotliv˘ch cenn˘ch papírÛ ve v˘‰i rovné
sníÏení hodnoty cenného papíru z titulu zv˘‰ení úvûrového rizika emitenta. Raiffeisen stavební spofiitelna nevytváfií opravné
poloÏky ke státním dluhopisÛm a k dluhopisÛm âeské národní banky.

Cenné papíry jsou vykázány ve skupinû aktiv „dluhové cenné papíry“ nebo „státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné
papíry pfiijímané centrální bankou k refinancování“. Úrokové v˘nosy a náklady jsou zobrazeny ve skupinû v˘kazu zisku a ztráty
„v˘nosy z úrokÛ a podobné v˘nosy“. Zisky a ztráty pfii prodeji jsou vykázány ve skupinû v˘kazu zisku a ztráty „zisk nebo
ztráta z finanãních operací“.

3.4.2.3. Repo obchody

Raiffeisen stavební spofiitelna provádí operace, ve kter˘ch se cenné papíry prodávají se závazkem ke zpûtnému odkupu (repo
operace nebo repo obchody) za pfiedem stanovenou cenu. Pfii repo operaci je úãtováno o pfiijatém úvûru, kter˘ je zobrazen
v poloÏce „závazky vÛãi bankám a druÏstevním záloÏnám“ nebo „závazky vÛãi klientÛm-ãlenÛm druÏstevních záloÏen“. 
O právnû pfieveden˘ch cenn˘ch papírech se bûhem období repo obchodu úãtuje nezmûnûn˘m zpÛsobem, tj. jsou zachyceny
v rozvaze a je pokraãováno v dosavadním zpÛsobu oceÀování. Cenné papíry poskytnuté v repo obchodech jsou zachyceny
v úãetní hodnotû na samostatn˘ch analytick˘ch úãtech.

3.4.2.4. Pohledávky za bankami a za klienty

Pohledávky jsou vykazovány v ãástkách sníÏen˘ch o opravné poloÏky ke sledovan˘m a ohroÏen˘m úvûrÛm. âasové rozli‰ení
úrokov˘ch v˘nosÛ je souãástí úãetní hodnoty tûchto pohledávek. Rezervy na standardní pohledávky vytvofiené pfied 1. lednem
2002 jsou zahrnuty do rezerv na stranû pasiv.

Pohledávky jsou odepisovány v pfiípadech, kdy je Raiffeisen stavební spofiitelna vyhodnotí jako nevymahatelné nebo je
jejich dal‰í vymáhání neekonomické. Odpis pohledávek za klienty je vÏdy daÀovû optimalizován. Náklady spojené 
s odpisem jsou kompenzovány pouÏitím opravn˘ch poloÏek. Odepsané pohledávky jsou evidovány na podrozvahov˘ch
úãtech. Odpisy pohledávek a pouÏití opravn˘ch poloÏek jsou zahrnuty v poloÏce „odpisy, tvorba a pouÏití opravn˘ch
poloÏek a rezerv k pohledávkám a zárukám“ v˘kazu zisku a ztráty. V˘nosy z odepsan˘ch pohledávek jsou vykázány ve
v˘kazu zisku a ztráty v poloÏce „rozpu‰tûní opravn˘ch poloÏek a rezerv k pohledávkám a zárukám, v˘nosy z dfiíve
odepsan˘ch pohledávek“.

3.4.2.5. Sledované a ohroÏené pohledávky a opravné poloÏky

Raiffeisen stavební spofiitelna provádí klasifikaci pohledávek a tvorbu opravn˘ch poloÏek podle opatfiení âeské národní banky
ã. 9 ze dne 6. listopadu 2002 ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, kter˘m se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finanãních
ãinností, tvorbu opravn˘ch poloÏek a rezerv a pravidla pro nab˘vání nûkter˘ch druhÛ aktiv. Pro posuzování jednotliv˘ch
pohledávek je urãující zejména doba po splatnosti pfiedepsan˘ch splátek. Opravné poloÏky jsou tvofieny a evidovány
individuálnû k jednotliv˘m pohledávkám. Hodnota pohledávek je pro tvorbu opravn˘ch poloÏek sniÏována o realizovatelnou
hodnotu kvalitního zaji‰tûní pfiíslu‰n˘ch pohledávek (v podmínkách Raiffeisen stavební spofiitelny se jedná pouze o vinkulované
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vklady stavebního spofiení). Raiffeisen stavební spofiitelna vytváfií opravné poloÏky k jednotliv˘m klasifikovan˘m pohledávkám
minimálnû v následující v˘‰i:

• ke sledovan˘m pohledávkám – hodnota pohledávky násobená koeficientem 5 %,
• k nestandardním pohledávkám – hodnota pohledávky násobená koeficientem 20 %,
• k pochybn˘m pohledávkám – hodnota pohledávky násobená koeficientem 50 %,
• ke ztrátov˘m pohledávkám – hodnota pohledávky násobená koeficientem 100 %.

Tvorba a pouÏití opravn˘ch poloÏek jsou vykázány ve skupinû v˘kazu zisku a ztráty „odpisy, tvorba a pouÏití opravn˘ch
poloÏek a rezerv k pohledávkám a zárukám“. Rozpu‰tûní opravn˘ch poloÏek je vykázáno ve skupinû v˘kazu zisku a ztráty
„rozpu‰tûní opravn˘ch poloÏek a rezerv k pohledávkám a zárukám, v˘nosy z dfiíve odepsan˘ch pohledávek“. Stav
vytvofien˘ch opravn˘ch poloÏek sniÏuje hodnotu aktiv ve skupinû „pohledávky za klienty-ãleny druÏstevních záloÏen“.

3.4.2.6. Dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek a postupy odpisování

Mezi dlouhodob˘ hmotn˘ majetek zafiazuje Raiffeisen stavební spofiitelna majetek, jehoÏ pofiizovací cena je vy‰‰í neÏ 40 tisíc
Kã a doba pouÏitelnosti je del‰í neÏ 1 rok. Mezi dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek se zafiazuje majetek, kter˘ nemá hmotnou
podstatu a jehoÏ pofiizovací cena je vy‰‰í neÏ 60 tisíc Kã a doba pouÏitelnosti je del‰í neÏ 1 rok. Drobn˘ hmotn˘ a nehmotn˘
majetek, jehoÏ pofiizovací cena je niÏ‰í neÏ 40 tisíc Kã, resp. 60 tisíc Kã, je úãtován pfiímo do správních nákladÛ, a pokud
doba pouÏitelnosti pfiesahuje 1 rok, je veden v operativní evidenci. V pfiípadech hromadn˘ch nákupÛ vût‰ího poãtu drobného
majetku (nad 500 tisíc Kã) jsou vyuÏívány metody ãasového rozli‰ení nákladÛ.

Hmotn˘ i nehmotn˘ majetek je ocenûn pofiizovací cenou. Pofiizovací cena je cena, za kterou byl majetek pofiízen, a náklady s jeho
pofiízením související.

Ocenûní jednotlivého majetku se zv˘‰í o technické zhodnocení, pokud v˘daje na nûj v úhrnu za úãetní období pfiev˘‰í ãástku
40 tisíc Kã a pokud je technické zhodnocení uvedeno do uÏívání.

Hmotn˘ majetek je dle odpisového plánu Raiffeisen stavební spofiitelny odepisován takto:

• pofiízen˘ do roku 1994 se odepisuje úãetnû i daÀovû lineárním zpÛsobem,
• pofiízen˘ v období 1995–1998 se odepisuje úãetnû i daÀovû degresivním zpÛsobem,
• pofiízen˘ od roku 1999 se odepisuje úãetnû i daÀovû lineárním zpÛsobem,
• pofiízen˘ od roku 2005 se odepisuje úãetnû rovnomûrnû mûsíãní alikvotní ãástkou.

Nehmotn˘ majetek je dle odpisového plánu Raiffeisen stavební spofiitelny odepisován takto:

• pofiízen˘ do roku 1994 se odepisuje úãetnû i daÀovû lineárním zpÛsobem,
• pofiízen˘ v období 1995–1998 se odepisuje úãetnû lineárním zpÛsobem a daÀovû degresivním zpÛsobem,
• pofiízen˘ od roku 1999 se odepisuje úãetnû i daÀovû lineárním zpÛsobem,
• daÀové odpisy nehmotného majetku pofiízeného od roku 2001 se pfievezmou z úãetních odpisÛ,
• pofiízen˘ od roku 2004 se odepisuje daÀovû rovnomûrnû mûsíãní alikvotní ãástkou.

Doba odepisování

Software 4 roky úãetnû/3 (4) roky daÀovû

Budovy 25 let úãetnû/30 (50) let daÀovû

Stroje a pfiístroje 4 roky úãetnû/3 (4) roky daÀovû

V˘poãetní technika 4 roky úãetnû/3 (4) roky daÀovû

Inventáfi 4–12 let

Dopravní prostfiedky 3 roky úãetnû/4 roky daÀovû



3.4.2.7. Pfiepoãet cizí mûny

Úãetní transakce v cizí mûnû jsou úãtovány v ãesk˘ch korunách. K pfiepoãtu je vyuÏíván devizov˘ kurz vyhla‰ovan˘ âeskou
národní bankou platn˘ v den transakce. Pfii sestavování úãetní závûrky provádí Raiffeisen stavební spofiitelna oceÀování v‰ech
aktiv a pasiv v cizích mûnách na ãeské koruny devizov˘m kurzem âeské národní banky platn˘m k datu rozvahy.

Ve‰keré kurzové zisky a ztráty jsou vykázány ve skupinû v˘kazu zisku a ztráty „zisk nebo ztráta z finanãních operací“.

3.4.2.8. V˘nosové a nákladové úroky

Raiffeisen stavební spofiitelna úãtuje v˘nosové a nákladové úroky související se v‰emi úroãen˘mi instrumenty do v˘kazu zisku
a ztráty v období, se kter˘m vûcnû i ãasovû souvisí. âasové rozli‰ení prémie nebo diskontu u cenn˘ch papírÛ provádí Raiffeisen
stavební spofiitelna lineární metodou nebo metodou efektivní úrokové míry. Lineární metoda je pouÏívána pouze u bezkuponov˘ch
dluhopisÛ se splatností do 1 roku a u dluhopisÛ s variabilním v˘nosem.

Náklady na 1% úrokové zv˘hodnûní klientÛ stavebního spofiení jsou úãtovány prostfiednictvím dohadné poloÏky.

Nabûhlé úroky jsou souãástí úãtov˘ch skupin, v nichÏ je o aktivech a závazcích úãtováno.

Raiffeisen stavební spofiitelna u úrokÛ z prodlení sledovan˘ch a ohroÏen˘ch pohledávek nevyuÏívá akruální princip. Nabûhlé
úroky z prodlení jsou evidovány v podrozvaze. V˘sledkovû jsou zaúãtovány pouze zaplacené úroky z prodlení. Naopak
bûÏné úroky klasifikovan˘ch úvûrÛ jsou ãasovû rozli‰ovány nezmûnûn˘m zpÛsobem a jsou brány v úvahu pfii v˘poãtu
opravn˘ch poloÏek.

3.4.2.9. V˘nosy z poplatkÛ a náklady na poplatky a provize

V˘nosy z poplatkÛ za uzavfiení smlouvy o stavebním spofiení a související náklady na provizní odmûny obchodním zástupcÛm
úãtuje Raiffeisen stavební spofiitelna do nákladÛ v okamÏiku pofiízení smlouvy. V˘nosy z poplatkÛ za vedení úãtu, za v˘pisy a za
evidenci úrokového zv˘hodnûní jsou bûhem roku ãasovû rozli‰ovány.

3.4.2.10. Tvorba rezerv

Rezervy vykazuje Raiffeisen stavební spofiitelna v rozvaze, pokud má souãasn˘ závazek, kter˘ je v˘sledkem minul˘ch událostí,
a pokud je pravdûpodobné, Ïe k vyrovnání takového závazku bude nezbytn˘ v˘dej prostfiedkÛ pfiedstavující úbytek
ekonomického prospûchu a lze pfiimûfienû odhadnout v˘‰i tohoto závazku.

Rezervy na standardní pohledávky z úvûrÛ tvofiené podle zákona ã. 593/1992 Sb., o rezervách pro zji‰tûní základu danû z pfiíjmÛ,
pouÏila Raiffeisen stavební spofiitelna ke krytí ztrát z odpisÛ a postoupení pohledávek z úvûrÛ nepokryt˘ch opravn˘mi
poloÏkami. NepouÏité rezervy na standardní pohledávky Raiffeisen stavební spofiitelna ru‰ila ve prospûch v˘nosÛ tak, aby se
jejich zÛstatek za kaÏdé úãetní období poãínaje rokem 2002 sníÏil nejménû o 25 % zÛstatku k 31. prosinci 2001. K úplnému
zru‰ení do‰lo k 31. prosinci 2005.

Zru‰ení rezervy na standardní úvûry je vykázáno ve skupinû v˘kazu zisku a ztráty „rozpu‰tûní opravn˘ch poloÏek a rezerv 
k pohledávkám a zárukám, v˘nosy z dfiíve odepsan˘ch pohledávek“.

Raiffeisen stavební spofiitelna vytváfiela v minulosti tzv. technickou rezervu stavebního spofiení. NepouÏitá technická rezerva
na stavební spofiení byla ru‰ena ve prospûch v˘nosÛ tak, aby se její zÛstatek za kaÏdé úãetní období poãínaje rokem 2002
sníÏil nejménû o 10 % zÛstatku k 31. prosinci 2001. K úplnému zru‰ení do‰lo k 31. prosinci 2005.

Zru‰ení technické rezervy stavebního spofiení je vykázáno ve skupinû v˘kazu zisku a ztráty „rozpu‰tûní ostatních rezerv“.
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3.4.2.11. Podrozvahové transakce

O úvûrov˘ch pfiíslibech je úãtováno pfii uzavfiení úvûrové smlouvy ve v˘‰i dané nominální hodnotou úvûru. Úvûrov˘ pfiíslib je
sniÏován v okamÏiku ãerpání úvûru o ãástku ãerpání. V hodnotû úvûrového pfiíslibu je zohledÀováno pfiípadné zv˘‰ení nebo
sníÏení nominální v˘‰e úvûru.

Pfiijaté zástavy, zaji‰tûní a ruãení jsou vykázány v ãisté realizovatelné hodnotû zaji‰tûní pfii uzavfiení úvûrové smlouvy
maximálnû do v˘‰e pohledávky. Pfii ukonãení úvûrové smlouvy dojde k jejich odúãtování.

3.4.2.12. DaÀ z pfiidané hodnoty

Raiffeisen stavební spofiitelna je registrovan˘m plátcem danû z pfiidané hodnoty. Vzhledem k vysokému objemu finanãní
ãinnosti jí nevzniká nárok na odpoãet u vût‰iny pfiijat˘ch zdaniteln˘ch plnûní.

3.4.2.13. DaÀ z pfiíjmÛ právnick˘ch osob

DaÀov˘ základ pro daÀ z pfiíjmÛ se propoãte v souladu se zákonem ã. 586/1992 Sb., o daních z pfiíjmÛ, v platném znûní na
základû zisku vykázaného ve v˘kazu zisku a ztráty sestaveného podle ãesk˘ch úãetních standardÛ.

3.4.2.14. OdloÏená daÀ

OdloÏená daÀ je stanovena z ve‰ker˘ch doãasn˘ch rozdílÛ mezi úãetní a daÀovou hodnotou aktiv a závazkÛ s pouÏitím
oãekávané daÀové sazby platné pro následující období. O odloÏené daÀové pohledávce Raiffeisen stavební spofiitelna úãtuje
pouze v pfiípadû, kdy neexistuje pochybnost o jejím dal‰ím uplatnûní v následujících úãetních obdobích.

3.4.2.15. PoloÏky z jiného úãetního období a zmûny úãetních metod

PoloÏky z jiného úãetního období, neÏ kam daÀovû a úãetnû patfií, a zmûny úãetních metod jsou úãtovány jako v˘nosy nebo
náklady ve v˘kazu zisku a ztráty v bûÏném úãetním období s v˘jimkou oprav zásadních chyb úãtování v˘nosÛ a nákladÛ
minul˘ch období, které jsou zachyceny prostfiednictvím „nerozdûleného zisku nebo neuhrazené ztráty z pfiedchozích období“
v rozvaze banky.

3.4.2.16. Zmûny úãetních metod, odhadÛ a reklasifikace

Ve vykazovaném úãetním období zavedla Raiffeisen stavební spofiitelna níÏe popsané nové úãetní metody, aplikovala
následující zmûnûné odhady a provedla dále uvedené reklasifikace:

• OceÀovací rozdíly pfii uplatnûní reálné hodnoty realizovateln˘ch cenn˘ch papírÛ vykazuje od roku 2005 Raiffeisen stavební
spofiitelna v poloÏce pasiv „oceÀovací rozdíly z majetku a závazkÛ“. V poloÏce v˘kazu zisku a ztráty „zisk nebo ztráta 
z finanãních operací“ je souhrnn˘ oceÀovací rozdíl vykázán aÏ v okamÏiku realizace, zejména prodeje. Raiffeisen stavební
spofiitelna nevykazovala na konci roku 2004 Ïádné cenné papíry v portfoliu realizovateln˘ch cenn˘ch papírÛ, a proto
nebylo nutné provádût reklasifikaci zÛstatkÛ roku 2004.

• Od roku 2005 upravila Raiffeisen stavební spofiitelna v˘poãet úãetních odpisÛ na rovnomûrnou mûsíãní alikvotní bázi od
mûsíce aktivace.

• Raiffeisen stavební spofiitelna reklasifikovala zÛstatky roku 2004 tak, aby je vyjádfiila v podmínkách úãetní legislativy platné
v roce 2005 a zajistila tak srovnatelnost údajÛ za pfiíslu‰né roky. V rámci této reklasifikace v‰ak nedo‰lo ke zmûnû
oceÀovacích metod aplikovan˘ch v jednotliv˘ch úãetních obdobích, ale pouze k reklasifikaci poloÏek v rámci jednotliv˘ch
fiádkÛ finanãních v˘kazÛ.



3.4.3. PouÏité finanãní nástroje

3.4.3.1. Finanãní nástroje – úvûrové riziko

Úvûry neboli kreditní riziko je riziko ztráty ze selhání dluÏníka tím, Ïe nedostojí sv˘m závazkÛm podle podmínek kontraktu,
a tak zpÛsobí drÏiteli pohledávky (vûfiiteli) ztrátu. Tomuto riziku je banka vystavena v dÛsledku úvûrov˘ch aktivit, obchodních
a investiãních aktivit a z vypofiádání cenn˘ch papírÛ pfii obchodování na finanãních trzích. V dÛsledku rozsahu ãinností
stavebních spofiitelen, kter˘ je navíc omezen zákonem o stavebním spofiení, se Raiffeisen stavební spofiitelny t˘ká pfiedev‰ím
úvûrové riziko a riziko úvûrové angaÏovanosti.

Úvûrové riziko vypl˘vá zejména z poskytování úvûrov˘ch produktÛ fyzick˘m a právnick˘m osobám. Jedná se o tyto produkty:

• pfieklenovací úvûry,
• úvûry ze stavebního spofiení,
• komerãní úvûry poskytované právnick˘m osobám v souladu se zákonem o stavebním spofiení.

Schvalování v‰ech úvûrov˘ch obchodÛ se fiídí schvalovacími kompetencemi upraven˘mi v podpisovém fiádu Raiffeisen stavební
spofiitelny.

a) Hodnocení bonity dluÏníka

Oblast úvûrování fyzick˘ch osob pro‰la v roce 2005 zásadními zmûnami. Dokonãení projektu „Nov˘ úvûrov˘ proces“ pfiineslo
efektivnûj‰í vyfiízení úvûrové Ïádosti klienta, krat‰í dobu zpracování a zautomatizování nûkter˘ch ãinností úvûrového procesu
a byly uãinûny v˘razné inovace v fiízení úvûrového rizika fyzick˘ch osob.

V minulosti Raiffeisen stavební spofiitelna hodnotila bonitu fyzick˘ch osob zejména prostfiednictvím anal˘zy finanãní situace
klienta (zji‰tûní disponibilních finanãních prostfiedkÛ), schopnosti splácet a dále platebního chování klienta v minulosti.

Souãástí schvalovacího procesu se v roce 2005 stal aplikaãní scoring, kter˘ byl vytvofien na bázi dat získan˘ch z jiÏ existujícího
portfolia úvûrÛ. V˘voj scoringové funkce na existujícím portfoliu úvûrÛ tak zohledÀuje specifika stavební spofiitelny a velmi
cennou zku‰enost s chováním jiÏ rozsáhlého portfolia úvûrovan˘ch klientÛ. VyuÏívá informace dostupné v momentû podání
Ïádosti o úvûr, zahrnuje i informace o chování v minulosti, vypoãítává skóre subjektu Ïádajícího o urãit˘ produkt a vyhodnocuje
tak jeho riziko a pravdûpodobnost defaultu. V˘sledek scoringu urãuje i dal‰í podmínky poÏadovaného produktu. Nov˘m
krokem pfii schvalování úvûru je také vyuÏití informací z Bankovního registru klientsk˘ch informací a v nûkter˘ch pfiípadech i ovûfiení
údajÛ poskytnut˘ch Ïadatelem.

Raiffeisen stavební spofiitelna v roce 2005 expandovala i v poskytování úvûrÛ právnick˘m osobám. Subjekty úvûrov˘ch
obchodÛ právnick˘ch osob jsou zejména bytová druÏstva, spoleãenství vlastníkÛ bytov˘ch jednotek, územnû správní jednotky
(obce) a dále obchodní spoleãnosti. V rámci anal˘zy poÏadovaného úvûru jsou hodnoceny jak parametry Ïadatele
(pfiedloÏené finanãní v˘kazy vãetnû v˘hledu, chování v minulosti, rÛzné kvalitativní informace aj.), tak podmínky daného
obchodu (úãel, financování zámûru, kvalita zaji‰tûní aj.). V pfiípadû obcí, bytov˘ch druÏstev a spoleãenství vlastníkÛ jednotek
je pro vyhodnocení bonity Ïadatele kromû interní finanãní anal˘zy vyuÏíván externí rating spoleãnosti CCB – Czech Credit
Bureau, a.s. V˘sledn˘ rating Ïadatele (v nûmÏ se zohledÀuje i riziko transakce) a rating zaji‰tûní daného obchodu urãují v˘‰i
rizikové pfiiráÏky, která je jednou ze sloÏek úrokové sazby úvûrÛ právnick˘m osobám.

Po dobu trvání úvûrového vztahu s klientem-právnickou osobou je zpracováno tzv. roãní creditreview jednotliv˘ch klientÛ 
a úvûrÛ, kde je kladen dÛraz pfiedev‰ím na finanãní anal˘zu a rating klienta, dále na platební morálku jednotliv˘ch
úvûrovan˘ch subjektÛ a zaji‰tûní. Systém sledování a hodnocení jednotliv˘ch úvûrov˘ch pfiípadÛ po dobu trvání úvûrového
vztahu s klientem zabezpeãuje vãasné odhalení potenciálních problémÛ se splácením a pfiípadnû okamÏité zahájení vymáhání
pohledávek (více viz odstavec Vymáhání pohledávek za dluÏníky).
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b) Hodnocení zaji‰tûní úvûrÛ

Raiffeisen stavební spofiitelna a.s. vyuÏívala v roce 2005 zejména následující formy zaji‰tûní úvûrÛ:

• zástavní právo k pohledávce v Kã z vkladu na úãtu stavebního spofiení,
• zástavní právo k pohledávce v Kã z vkladu na úãtu u jiného penûÏního ústavu,
• bankovní záruka (pfiedev‰ím u âeskomoravské záruãní a rozvojové banky),
• zástavní právo k nemovitosti,
• ruãení fyzick˘ch a právnick˘ch osob,
• poji‰tûní a vinkulace pojistného plnûní ve prospûch Raiffeisen stavební spofiitelny (nikoli jako samostatn˘ zaji‰Èovací

instrument),
• bianco smûnka (pouze jako doplÀkov˘ zaji‰Èovací instrument).

PoÏadavek na zaji‰tûní úvûrÛ fyzick˘ch osob se fiídí typem produktu a v˘‰í tzv. nezaji‰tûné ãástky. Zaji‰tûní úvûrÛ právnick˘ch
osob se li‰í podle typu úvûrovaného subjektu, druhu a úãelu úvûru. 

Pfii stanovení realizovatelné hodnoty zaji‰tûní formou nemovitosti Raiffeisen stavební spofiitelna vychází ze znaleck˘ch
posudkÛ, které jsou revidovány a upravovány odborem support. Realizovatelná hodnota zaji‰tûní je pak stanovena z této
revidované nominální hodnoty nemovitosti pomocí aplikace koeficientu, kter˘ odráÏí schopnost banky v pfiípadû potfieby
zaji‰tûní realizovat. Maximální v˘‰e koeficientu pro v˘poãet realizovatelné hodnoty nemovitosti byla v roce 2005 zv˘‰ena ze
70 % na 85 %.

Automatizovan˘ systém evidence zaji‰tûní, kter˘ je zaloÏen na pfiepoãtu v˘‰e urãit˘ch forem zaji‰tûní, provádí pravidelnou
mûsíãní aktualizaci v˘‰e vinkulovan˘ch vkladÛ stavebního spofiení, bankovních záruk vázan˘ch na v˘‰i nesplacené jistiny
úvûru aj. Souãástí systému je algoritmus, kter˘ zabezpeãuje úãtování zaji‰tûní maximálnû do aktuální v˘‰e úvûru.

c) Klasifikace pohledávek

V prÛbûhu trvání úvûrového vztahu s klientem posuzuje Raiffeisen stavební spofiitelna pohledávky z úvûrÛ jednotlivû (tj. není
pouÏíván tzv. portfoliov˘ pfiístup) a klasifikaci pohledávek provádí podle platného opatfiení âeské národní banky. Pro
posuzování jednotliv˘ch pohledávek je urãující zejména doba po splatnosti pfiedepsan˘ch splátek, pfiíp. uplynulá doba po
restrukturalizaci pohledávky. Klasifikace je provádûna v mûsíãní periodicitû, zafiazování pohledávek do jednotliv˘ch kategorií
klasifikace podle doby po splatnosti probíhá automatizovanû. V pfiípadû více úvûrÛ vÛãi jednomu dluÏníkovi je tento dluÏník
klasifikován podle nejhor‰í z klasifikací jednotliv˘ch úvûrÛ. Pro urãité pfiípady je v souladu s opatfiením âeské národní banky
definována moÏnost manuálního nastavení stupnû klasifikace.

U pohledávek za právnick˘mi osobami jsou dále hlavními kritérii pro zafiazení pohledávek do kategorií klasifikace také
finanãní situace dluÏníka a plnûní jeho informaãní povinnosti. Finanãní situace dluÏníka-právnické osoby je pravidelnû roãnû
analyzována v rámci tzv. roãního creditreview a pfiípadnû navrÏena pfieklasifikace klienta do hor‰ího stupnû. Pokud je
dostupné externí ratingové hodnocení dluÏníka zpracované spoleãností CCB – Czech Credit Bureau, a.s. (t˘ká se subjektÛ typu
municipality, bytová druÏstva a spoleãenství vlastníkÛ bytov˘ch jednotek), pfiihlíÏí Raiffeisen stavební spofiitelna pfii hodnocení
dluÏníka také k v˘sledkÛm ratingu.

d) V˘poãet opravn˘ch poloÏek

Ke klasifikovan˘m pohledávkám jsou vytváfieny opravné poloÏky. Pro úãely v˘poãtu opravn˘ch poloÏek Raiffeisen stavební
spofiitelna sniÏuje hrubou úvûrovou angaÏovanost o realizovatelnou hodnotu kvalitního zaji‰tûní, za které povaÏuje zaji‰tûní
formou zástavního práva k pohledávce z vkladu na úãtu stavebního spofiení. Jiné formy zaji‰tûní nebyly vyuÏívány jako
odeãitatelné poloÏky.



K takto upravené hodnotû pohledávek jsou v souladu s platn˘m opatfiením âeské národní banky tvofieny opravné poloÏky 
s ohledem na kategorii klasifikovan˘ch pohledávek. Raiffeisen stavební spofiitelna tvofií opravné poloÏky minimálnû 
v následující v˘‰i:

• sledované pohledávky 5 %,
• nestandardní pohledávky 20 %,
• pochybné pohledávky 50 %,
• ztrátové pohledávky 100 %.

Dostateãnost koeficientÛ pro v˘poãet opravn˘ch poloÏek v jednotliv˘ch kategoriích klasifikace Raiffeisen stavební spofiitelna
pravidelnû ãtvrtletnû vyhodnocuje.

Opravné poloÏky jsou tvofieny a evidovány individuálnû k jednotliv˘m pohledávkám.

Pro posuzování standardních pohledávek Raiffeisen stavební spofiitelna vytvofiila portfolia stejnorod˘ch pohledávek, u kter˘ch
zji‰Èuje pomocí stanoveného indikátoru, zda dochází ke sníÏení oãekávan˘ch budoucích penûÏních tokÛ z daného portfolia,
aãkoliv toto sníÏení nelze je‰tû identifikovat podle jednotliv˘ch pohledávek v portfoliu. Pokud by do‰lo ke sníÏení rozvahové
hodnoty portfolia stejnorod˘ch standardních pohledávek, Raiffeisen stavební spofiitelna by tvofiila opravnou poloÏku
odpovídající sníÏení jejich rozvahové hodnoty. Taková situace v roce 2005 nenastala.

e) Vymáhání pohledávek za dluÏníky

Stejnû jako v pfiedchozím roce byla vûnována dostateãná pozornost vyhodnocení pfiíãin pohledávek po splatnosti a optimalizaci
postupÛ pfii jejich vymáhání pfiedev‰ím v rané fázi. Upomínací proces pfii raném vymáhání pohledávek se skládá z nûkolika
automatizovan˘ch písemn˘ch upomínek a telefonického upomínání klientÛ.

Pozdním vymáháním, tj. vymáháním ohroÏen˘ch pohledávek, se v Raiffeisen stavební spofiitelnû zab˘vá samostatné oddûlení
pro vymáhání pohledávek a právní odbor. Tyto útvary ãiní kroky za úãelem dosaÏení maximální v˘tûÏnosti, realizují zaji‰tûní
a zab˘vají se právním fie‰ením nesplácen˘ch pohledávek vãetnû zastupování banky v soudních fiízeních s dluÏníky.

V polovinû roku 2005 bylo ve v˘bûrovém fiízení prodáno portfolio pfieváÏnû ztrátov˘ch pohledávek za fyzick˘mi osobami 
v objemu 4,0 milionu Kã.

f) Kvalita úvûrového portfolia

V roce 2005 byly v závislosti na identifikovan˘ch rizicích a jejich pfiíãinách roz‰ífieny pravidelnû provádûné anal˘zy kvality
portfolia úvûrÛ fyzick˘ch osob. Mûsíãnû jsou provádûny anal˘zy pfiechodÛ mezi jednotliv˘mi kategoriemi klasifikace, anal˘zy
úvûrového portfolia podle druhu produktu, zaji‰tûní, v˘‰e úvûru, sociodemografick˘ch charakteristik dluÏníkÛ, místa
zpracování úvûru, podle roku vzniku úvûru a jin˘ch kriterií. S ohledem na zmûny v procesu poskytování úvûrÛ fyzick˘m
osobám bylo zavedeno nové sledování jednotliv˘ch krokÛ úvûrového procesu a jejich vlivu na chování klienta po dobu
úvûrového vztahu. Na základû v˘sledkÛ anal˘z byla pfiijímána opatfiení k omezení rizikovosti. PfiestoÏe byl zaznamenán
znaãn˘ nárÛst úvûrÛ fyzick˘m osobám, nedo‰lo v roce 2005 ke zhor‰ení kvality portfolia a podafiilo se udrÏet nízk˘ objem
klasifikovan˘ch úvûrÛ.

U úvûrÛ právnick˘ch osob se kromû standardních anal˘z provádí roãní hodnocení kvality portfolia podle v˘sledkÛ z tzv.
roãních creditreview, které je zamûfieno na vyhodnocení v˘sledkÛ finanãní situace dluÏníkÛ vãetnû ratingÛ, platební
morálky a zaji‰tûní. Objem klasifikovan˘ch úvûrÛ právnick˘m osobám je minimální. V˘sledky anal˘z jsou prezentovány
v pravideln˘ch mûsíãních Zprávách o stavu a v˘voji rizik a pfiedkládány V˘boru pro fiízení úvûrov˘ch rizik 
a pfiedstavenstvu.

V˘‰e pohledávek v ãlenûní podle jednotliv˘ch kategorií klasifikace je uvedena v kapitole „Pohledávky za klienty“.

52



g) Riziko úvûrové angaÏovanosti

S pfiihlédnutím ke struktufie obchodÛ a jejich v˘‰i se Raiffeisen stavební spofiitelna zamûfiuje pfiedev‰ím na sledování ãerpání
limitÛ angaÏovanosti bankovního portfolia pfii obchodování na finanãních trzích s protistranou-bankou, kde by pfiípadnû
mohlo dojít k pfiekroãení limitu stanoveného regulátorem. Pro obchodování na finanãních trzích jsou stanovovány povolené
protistrany a interní limity bankovního portfolia tak, aby nedo‰lo k pfiekroãení regulatorního limitu. Systém hodnocení bonity
protistran je pravidelnû aktualizován. Souãástí hodnocení je také rating stanoven˘ externími ratingov˘mi agenturami
(Moody's, Standard & Poor's, Fitch).

Limity ãisté angaÏovanosti bankovního portfolia mohou b˘t v Raiffeisen stavební spofiitelnû ãerpány pfieváÏnû následujícími
obchody:

• mezibankovní depozitum u protistrany,
• nákup hypoteãních zástavních listÛ protistrany.

Podporu pro sledování ãerpání limitÛ vytváfií vnitfiní informaãní systém.

Koncentrace úvûrového rizika u úvûrÛ právnick˘m osobám je omezena stanovením interního limitu na maximální v˘‰i
poskytnutého úvûru. K datu úãetní závûrky nemûla Raiffeisen stavební spofiitelna v˘znamnou koncentraci úvûrového rizika vÛãi
individuálnímu dluÏníku nebo ekonomicky spjaté skupinû dluÏníkÛ.

3.4.3.2. Finanãní nástroje – trÏní riziko

TrÏní riziko je riziko potenciální ztráty plynoucí z nepfiíznivého v˘voje trÏních cen. Vzhledem k rozsahu ãinností upraven˘ch
zákonem o stavebním spofiení se trÏní riziko v podmínkách Raiffeisen stavební spofiitelny omezuje pfiedev‰ím na úrokové
riziko.

Raiffeisen stavební spofiitelna má pouze bankovní portfolio, v jehoÏ rámci je vytvofieno realizovatelné portfolio cenn˘ch
papírÛ. V roce 2005 banka neobchodovala s deriváty, pfiestoÏe uzavírání obchodÛ slouÏících k zaji‰tûní proti úrokovému 
a mûnovému riziku patfií od roku 2004 k povolen˘m ãinnostem stavebních spofiitelen.

a) Úrokové riziko

Úrokové riziko pfiedstavuje riziko moÏné ztráty následkem otevfien˘ch úrokov˘ch pozic, kdy mÛÏe vlivem nepfiízniv˘ch zmûn
trÏních úrokov˘ch sazeb dojít ke sníÏení ãistého úrokového pfiíjmu nebo ke sníÏení trÏní hodnoty aktiv a pasiv. Vzhledem ke
struktufie úroãen˘ch aktiv a pasiv, která vykazují ãasov˘ nesoulad a mají rÛzné splatnosti nebo období zmûny úrokov˘ch
sazeb, je Raiffeisen stavební spofiitelna vystavena úrokovému riziku.

Ke sledování a mûfiení úrokového rizika je pouÏívána gapová anal˘za, která spoãívá v anal˘ze rozdílu úrokovû citliv˘ch aktiv
a pasiv. Podstatou gapové anal˘zy je zji‰tûní, jak aktiva a pasiva reagují na zmûny v trÏních úrokov˘ch sazbách a jak se toto
projeví v ãistém úrokovém pfiíjmu banky. Aktiva a pasiva jsou zafiazena do ãasov˘ch pásem podle období, kdy dochází 
k pfiecenûní úrokové sazby nebo k jejich splatnosti. U nástrojÛ obchodovan˘ch na finanãních trzích, tj. u dluhopisÛ a státních
pokladniãních poukázek, Raiffeisen stavební spofiitelna mûfiila úrokovou citlivost pomocí anal˘zy durací a metody Basis Point
Value (BPV). Stresové testování je provádûno jako souãást vyuÏívan˘ch metod, kdy se zkoumá vliv posunu v˘nosové kfiivky 
o 2 % na úrokov˘ v˘nos banky.

Pro omezení úrokového rizika jsou stanoveny interní limity. V roce 2005 byl schválen limit na maximální ztrátu mûfienou
pomocí BPV u realizovatelného portfolia. Limity jsou navrhovány odborem fiízení rizik, posuzovány v˘borem pro fiízení aktiv
a pasiv a schvalovány pfiedstavenstvem.



Dlouhodobé dopady zmûn úrokov˘ch sazeb na hospodafiení banky jsou sledovány pomocí matematického modelu stavebního
spofiení. Do modelu vstupují data z informaãního systému a na základû statistického vyhodnocení je simulován pfiedpokládan˘
budoucí v˘voj. V˘stupem simulaãního modelu je prognóza v˘voje v podobû standardních úãetních v˘kazÛ bilance a v˘kazu
zisku a ztráty.

Tabulka uvedená v kapitole „Pfiehled aktiv a pasiv podle zmûny úrokové míry nebo data splatnosti“ shrnuje nesoulad mezi
úrokovû citliv˘mi aktivy a závazky banky. Úãetní hodnota tûchto aktiv a závazkÛ je zahrnuta do období, ve kterém dochází k jejich
splatnosti, nebo zmûnû úrokové sazby (zahrnuto do období, které nastane dfiíve).

b) Akciové riziko

Akciové riziko je riziko vypl˘vající z pohybu cen akcií a finanãních derivátÛ z nich odvozen˘ch. Z dÛvodu omezeného rozsahu
ãinností stavebních spofiitelen Raiffeisen stavební spofiitelna do tohoto typu cenn˘ch papírÛ neinvestuje a není tak tomuto typu
rizika vystavena.

c) Mûnové riziko

Mûnové riziko vypl˘vá z pohybu mûnov˘ch kurzÛ a existence otevfien˘ch mûnov˘ch pozic. Mûnové riziko Raiffeisen stavební
spofiitelny je nev˘znamné, jelikoÏ jedinou otevfienou cizomûnovou pozici pfiedstavuje úãet veden˘ v eurech a pfiípadné
cizomûnové pohledávky a závazky z dodavatelsko odbûratelsk˘ch vztahÛ.

3.4.3.3. Finanãní nástroje – riziko likvidity

Riziko likvidity je definováno jako riziko ztráty schopnosti banky dostát sv˘m finanãním závazkÛm v dobû, kdy se stanou
splatn˘mi, nebo neschopnost banky financovat svá aktiva. Základním cílem fiízení likvidity je zajistit schopnost banky splatit 
v kterémkoliv ãase své závazky.

Primárním zdrojem financování Raiffeisen stavební spofiitelny jsou vklady úãastníkÛ stavebního spofiení a vlastní kapitál. Pro
krátkodobé pokrytí likvidních potfieb pouÏívá Raiffeisen stavební spofiitelna v˘pÛjãky na mezibankovním trhu, nebo úvûry
pfiijaté z repo operací. V rámci diverzifikace zdrojÛ mÛÏe banka rovnûÏ vyuÏívat emise vlastních dluhopisÛ, ãi pfiijaté úvûry
vãetnû podfiízen˘ch závazkÛ. V souãasné dobû ani jeden z tûchto zdrojÛ není vyuÏíván.

Raiffeisen stavební spofiitelna pravidelnû vyhodnocuje riziko likvidity, a to zejména monitorováním zmûn ve struktufie aktiv a pasiv,
a souãasnû vytváfií scénáfie v˘voje likvidity.

Riziko likvidity je pravidelnû mûfieno pomocí metody likvidní GAP. Tato metoda je poãítána jak s vyuÏitím dat o skuteãn˘ch
zbytkov˘ch splatnostech aktiv a pasiv, tak pro odhadované splatnosti a dále rÛzné modelové situace na stranû aktiv a pasiv.
Pro odhadovanou splatnost je vyuÏíván vlastní model, kter˘ zohledÀuje chování klientÛ v minulosti a umoÏÀuje odhadovat
v˘voj chování klientÛ v budoucnosti.

Krome GAP analyzy je vyuzivan take finanãní model stavebního spofiení. Tento model na základû mûsíãních dat 
a parametrického nastavení umoÏÀuje provádût simulace pfiedpokládaného budoucího v˘voje. Aktualizace parametrÛ modelu
je provádûna s ohledem na souãasn˘ v˘voj ekonomického prostfiedí a odhad budoucího v˘voje makro a mikroekonomick˘ch
veliãin.

Raiffeisen stavební spofiitelna rovnûÏ drÏí jako souãást strategie fiízení likvidity adekvátní ãást aktiv ve vysoce likvidních
dluhopisech, krátkodob˘ch mezibankovních termínovan˘ch depozitech a pokladniãních poukázkách. Za úãelem fiízení likvidity
v pfiípadû neoãekávan˘ch událostí je zpracován pohotovostní plán.

Tabulka uvedená v kapitole „Pfiehled aktiv a pasiv podle zbytkové doby splatnosti“ shrnuje nesoulad mezi splatnostmi aktiv 
a závazkÛ banky. Úãetní hodnota tûchto aktiv a závazkÛ je zahrnuta do období, ve kterém dochází k jejich splatnosti.
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3.4.3.4. Finanãní nástroje – operaãní a právní rizika

Operaãní riziko pfiedstavuje riziko ztráty vlivem nepfiimûfienosti nebo selhání vnitfiních procesÛ, lidského faktoru nebo systémÛ,
ãi riziko ztráty banky vlivem vnûj‰ích událostí, vãetnû rizika ztráty banky v dÛsledku poru‰ení ãi nenaplnûní právní normy.

Po nastavení systému fiízení operaãních rizik a ukonãení fáze identifikace se Raiffeisen stavební spofiitelna soustfiedila na
vyhodnocení událostí z operaãních rizik a na jejich mûfiení. V˘sledky byly odborem fiízení rizik pfiedkládány V˘boru pro fiízení
aktiv a pasiv, kter˘ tuto oblast komplexnû zastfie‰uje. V roce 2005 byl zfiízen V˘bor pro bezpeãnost, kter˘ se zab˘vá ãástí
operaãních rizik, která spadá do jeho kompetence. ¤ízení operaãních rizik vãetnû jejich pfiedcházení je decentralizované na
úrovni jednotliv˘ch odborÛ. Raiffeisen stavební spofiitelna má zpracován systém havarijních plánÛ pro pfiípad vzniku havarijní
situace, zpracován je i plán pro fie‰ení situace ohroÏující provoz informaãního systému banky.

Raiffeisen stavební spofiitelna identifikuje právní riziko zejména jako riziko vypl˘vající z nesouladu fungování Raiffeisen
stavební spofiitelny s právním prostfiedím, riziko adekvátnosti a vymahatelnosti smluv a riziko zmûny právního prostfiedí vãetnû
regulaãního rizika, tj. rizika zmûny poÏadavkÛ a nastavení stanovovan˘ch regulátorem trhu.

Zaji‰tûní souladu fungování Raiffeisen stavební spofiitelny s právním prostfiedím je zabezpeãováno vãasnou identifikací 
a sledováním novû vznikající legislativy. V pfiípadû, kdy se zmûny dot˘kají ãinností Raiffeisen stavební spofiitelny, jsou
promítány do interních pfiedpisÛ. Vãasné informace o právních pfiedpisech a jejich zmûnách poskytuje právní odbor v‰em
ostatním útvarÛm, jejichÏ ãinností se zmûna t˘ká.

K návrhÛm smluv s externími subjekty (smluv o dílo, mandátních, komisionáfisk˘ch, nájemních, kupních apod.) se vÏdy
vyjadfiuje právní odbor.

PrÛbûÏnû dochází ke kontrole souladu procesÛ, postupÛ a pravidel Raiffeisen stavební spofiitelny s právním prostfiedím. Tuto ãinnost
zastfie‰uje V˘bor pro compliance.



3.4.3.5. Pfiehled aktiv a pasiv podle zbytkové doby splatnosti

Zbytková splatnost aktiv a závazkÛ banky k 31. 12. 2005
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Do 3 3–12 1–5 Více neÏ Bez 
V tis. Kã mûsícÛ mûsícÛ let 5 let specifik. Celkem

Pokladní hotovost a vklady 
u centrálních bank

8 038 0 0 0 122 229 130 267

Cenné papíry pfiijímané centrálními 
bankami k refinancování

3 103 361 3 375 674 8 362 758 4 706 202 0 19 547 995

Pohledávky za bankami 5 050 419 150 078 0 0 0 5 200 497

Pohledávky za klienty 269 464 705 085 2 626 314 5 231 516 212 257 9 044 636

Dluhové cenné papíry 28 758 1 315 774 276 859 995 0 1 664 344

Majetek 0 0 0 0 85 602 85 602

Ostatní aktiva 0 1 528 030 0 0 9 272 1 537 302

Náklady a pfiíjmy pfií‰tích období 2 686 8 055 42 960 217 139 35 970 306 810

Aktiva celkem 8 462 726 5 768 237 11 806 308 11 014 852 465 330 37 517 453

Závazky vÛãi bankám 0 0 0 0 0 0

Závazky vÛãi klientÛm 12 295 423 5 938 702 17 083 931 320 299 0 35 638 355

Ostatní pasiva 156 105 0 0 0 404 221 560 326

V˘nosy a v˘daje pfií‰tích období 11 27 720 0 0 828 28 559

Rezervy 0 0 0 0 20 000 20 000

Základní kapitál 0 0 0 0 650 000 650 000

Rezervní fondy 0 0 0 0 471 424 471 424

OceÀovací rozdíly 0 0 0 0 –7 119 –7 119

Zisk nebo ztráta za úãetní období 0 0 0 0 155 908 155 908

Pasiva celkem 12 451 539 5 966 422 17 083 931 320 299 1 695 262 37 517 453

GAP –3 988 813 –198 185 –5 277 623 10 694 553 –1 229 932 0

Kumulativní GAP –3 988 813 –4 186 998 –9 464 621 1 229 932 0 0



Zbytková splatnost aktiv a závazkÛ banky k 31. 12. 2004

Do 3 3–12 1–5 Více neÏ Bez 
V tis. Kã mûsícÛ mûsícÛ let 5 let specifik. Celkem

Pokladní hotovost a vklady 
u centrálních bank

4 036 0 0 0 101 775 105 811

Cenné papíry pfiijímané centrálními 
bankami k refinancování

2 000 881 5 546 141 5 581 372 5 457 083 0 18 585 477

Pohledávky za bankami 4 177 049 0 0 0 0 4 177 049

Pohledávky za klienty 337 092 856 431 2 765 185 3 232 627 192 650 7 383 985

Dluhové cenné papíry 24 826 47 247 398 108 803 473 0 1 273 654

Majetek 0 0 0 0 81 809 81 809

Ostatní aktiva 0 1 593 309 0 0 42 055 1 635 364

Náklady a pfiíjmy pfií‰tích období 2 220 6 660 35 520 236 568 31 166 312 134

Aktiva celkem 6 546 104 8 049 788 8 780 185 9 729 751 449 455 33 555 283

Závazky vÛãi bankám 0 0 0 0 0 0

Závazky vÛãi klientÛm 8 699 747 5 319 139 17 588 011 193 064 0 31 799 961

Ostatní pasiva 79 464 0 0 0 358 698 438 162

V˘nosy a v˘daje pfií‰tích období 0 41 863 0 0 917 42 780

Rezervy 0 0 0 0 84 635 84 635

Základní kapitál 0 0 0 0 650 000 650 000

Rezervní fondy 0 0 0 0 385 638 385 638

OceÀovací rozdíly 0 0 0 0 0 0

Zisk nebo ztráta za úãetní období 0 0 0 0 154 107 154 107

Pasiva celkem 8 779 211 5 361 002 17 588 011 193 064 1 633 995 33 555 283

GAP –2 233 107 2 688 786 –8 807 826 9 536 687 –1 184 540 0

Kumulativní GAP –2 233 107 455 679 –8 352 147 1 184 540 0 0



3.4.3.6. Pfiehled aktiv a pasiv podle zmûny úrokové míry nebo data splatnosti

Úroková citlivost aktiv a závazkÛ banky k 31. 12. 2005
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Do 3 3–12 1–5 Více neÏ Bez 
V tis. Kã mûsícÛ mûsícÛ let 5 let specifik. Celkem

Pokladní hotovost a vklady 
u centrálních bank

8 038 0 0 0 122 229 130 267

Cenné papíry pfiijímané centrálními 

bankami k refinancování
3 103 361 3 375 674 8 362 758 4 706 202 0 19 547 995

Pohledávky za bankami 5 050 419 150 078 0 0 0 5 200 497

Pohledávky za klienty 280 420 714 965 2 849 477 4 987 517 212 257 9 044 636

Dluhové cenné papíry 28 758 55 664 774 276 805 646 0 1 664 344

Majetek 0 0 0 0 85 602 85 602

Ostatní aktiva 0 1 528 030 0 0 9 272 1 537 302

Náklady a pfiíjmy pfií‰tích období 2 686 8 055 42 960 217 139 35 970 306 810

Aktiva celkem 8 473 682 5 832 466 12 029 471 10 716 504 465 330 37 517 453

Závazky vÛãi bankám 0 0 0 0 0 0

Závazky vÛãi klientÛm 12 295 423 5 938 702 17 083 931 320 299 0 35 638 355

Ostatní pasiva 156 105 0 0 0 404 221 560 326

V˘nosy a v˘daje pfií‰tích období 11 27 720 0 0 828 28 559

Rezervy 0 0 0 0 20 000 20 000

Základní kapitál 0 0 0 0 650 000 650 000

Rezervní fondy 0 0 0 0 471 424 471 424

OceÀovací rozdíly 0 0 0 0 –7 119 –7 119

Zisk nebo ztráta za úãetní období 0 0 0 0 155 908 155 908

Pasiva celkem 12 451 539 5 966 422 17 083 931 320 299 1 695 262 37 517 453

GAP –3 977 857 –133 956 –5 054 460 10 396 205 –1 229 932 0

Kumulativní GAP –3 977 857 –4 111 813 –9 166 273 1 229 932 0 0



Úroková citlivost aktiv a závazkÛ banky k 31. 12. 2004

3.4.3.7. Pfiehled aktiv a pasiv podle rozhodujících mûn

Raiffeisen stavební spofiitelna nemá Ïádné poloÏky aktiv a pasiv vedené v cizích mûnách s v˘jimkou valutové pokladny ve v˘‰i
4 tisíce eur (v roce 2004: 3 tisíce eur) a závazkÛ vÛãi dodavatelÛm ve v˘‰i 58 tisíc eur (v roce 2004: 50 tisíc eur).

Do 3 3–12 1–5 Více neÏ Bez 
V tis. Kã mûsícÛ mûsícÛ let 5 let specifik. Celkem

Pokladní hotovost a vklady 
u centrálních bank

4 036 0 0 0 101 775 105 811

Cenné papíry pfiijímané centrálními 

bankami k refinancování
2 000 881 5 546 141 5 581 372 5 457 083 0 18 585 477

Pohledávky za bankami 4 177 049 0 0 0 0 4 177 049

Pohledávky za klienty 456 874 808 249 2 753 100 3 173 112 192 650 7 383 985

Dluhové cenné papíry 24 826 47 247 398 108 803 473 0 1 273 654

Majetek 0 0 0 0 81 809 81 809

Ostatní aktiva 0 1 593 309 0 0 42 055 1 635 364

Náklady a pfiíjmy pfií‰tích období 2 220 6 660 35 520 236 568 31 166 312 134

Aktiva celkem 6 665 886 8 001 606 8 768 100 9 670 236 449 455 33 555 283

Závazky vÛãi bankám 0 0 0 0 0 0

Závazky vÛãi klientÛm 8 699 747 5 319 139 17 588 011 193 064 0 31 799 961

Ostatní pasiva 79 464 0 0 0 358 698 438 162

V˘nosy a v˘daje pfií‰tích období 0 41 863 0 0 917 42 780

Rezervy 0 0 0 0 84 635 84 635

Základní kapitál 0 0 0 0 650 000 650 000

Rezervní fondy 0 0 0 0 385 638 385 638

OceÀovací rozdíly 0 0 0 0 0 0 

Zisk nebo ztráta za úãetní období 0 0 0 0 154 107 154 107

Pasiva celkem 8 779 211 5 361 002 17 588 011 193 064 1 633 995 33 555 283

GAP –2 113 325 2 640 604 –8 819 911 9 477 172 –1 184 540 0

Kumulativní GAP –2 113 325 527 279 –8 292 632 1 184 540 0 0



3.4.4. V˘znamné poloÏky v rozvaze a v˘kazu zisku a ztráty

3.4.4.1. Hospodáfisk˘ v˘sledek

V roce 2005 vytvofiila Raiffeisen stavební spofiitelna zisk po zdanûní ve v˘‰i 155 908 tisíc Kã (v roce 2004: 154 107 tisíc Kã).

3.4.4.2. âist˘ úrokov˘ v˘nos

3.4.4.3. Úroky z prodlení u ohroÏen˘ch pohledávek

Raiffeisen stavební spofiitelna neuplatÀuje úroky z prodlení u klasifikovan˘ch pohledávek pfied jejich zaplacením. K 31. prosinci
2005 ãiní hodnota neuplatnûn˘ch úrokÛ 37 890 tisíc Kã (v roce 2004: 28 225 tisíc Kã).

3.4.4.4. V˘nosy a náklady na poplatky a provize
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V tis. Kã 2005 2004

V˘nosy z úrokÛ z poskytnut˘ch úvûrÛ 497 318 462 345

V˘nosy z úrokÛ z mezibankovních transakcí 68 711 77 400

V˘nosy z úrokÛ z cenn˘ch papírÛ 708 333 667 320

V˘nosy z úrokÛ a podobné v˘nosy 1 274 362 1 207 065

Náklady na úroky z vkladÛ klientÛ –1 004 792 –928 090

Náklady na úroky z mezibankovních transakcí –3 101 –10 971

Ostatní náklady 0 0

Náklady na úroky a podobné náklady –1 007 893 –939 061

âist˘ zisk z úrokÛ 266 469 268 004

V tis. Kã 2005 2004

V˘nosy z poplatkÛ ze stavebního spofiení 314 468 438 814

V˘nosy z poplatkÛ z úvûrÛ 64 756 58 701

Ostatní v˘nosy 27 563 15 007

V˘nosy z poplatkÛ a provizí 406 787 512 522

Náklady na poplatky –7 137 –2 491

Náklady na provize –178 776 –287 716

Ostatní náklady –1 182 –1 546

Náklady na poplatky a provize –187 095 –291 753

âist˘ zisk z provizí a poplatkÛ 219 692 220 769



3.4.4.5. Zisk nebo ztráta z finanãních operací

3.4.4.6. Ostatní provozní náklady a v˘nosy

3.4.4.7. Správní náklady

V tis. Kã 2005 2004

V˘nosy z pfievodu majetku 718 1 043

Ostatní (napfi. pronájmy) 19 252 18 627

Ostatní provozní v˘nosy 19 970 19 670

Poji‰tûní vkladÛ klientÛ –13 932 –24 695

Náklady z pfievodu majetku –555 –130

Ostatní –333 6

Ostatní provozní náklady –14 820 –24 819

âist˘ zisk z ostatních provozních v˘nosÛ a nákladÛ 5 150 –5 149

V tis. Kã 2005 2004

Osobní náklady a odmûny –102 850 –99 238

Mzdy a odmûny zamûstnancÛ –64 253 –61 653

Sociální a zdravotní poji‰tûní –33 469 –33 537

Ostatní –5 128 –4 048

Mzdy a odmûny placené ãlenÛm statutárních, fiidicích a dozorãích orgánÛ –36 274 –32 281

âlenÛm pfiedstavenstva –7 685 –7 212

âlenÛm dozorãí rady –1 296 –1 296

Ostatním ãlenÛm vedení –27 293 –23 773

Náklady na zamûstnance celkem –139 124 –131 519

Ostatní správní náklady –202 503 –197 465

Z toho: Náklady na audit, právní a daÀové poradenství –3 355 –4 082

Správní náklady –341 627 –328 984

V tis. Kã 2005 2004

Kurzov˘ zisk nebo ztráta –110 –165

Zisk nebo ztráta z prodeje cenn˘ch papírÛ 24 124 137

Ocenûní cenn˘ch papírÛ a ostatní 0 –961

Zisk nebo ztráta z finanãních operací 24 014 –989



3.4.4.8. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

3.4.4.9. Tvorba a pouÏití opravn˘ch poloÏek

Tvorba a pouÏití opravn˘ch poloÏek 2005

Tvorba a pouÏití opravn˘ch poloÏek 2004

PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ banky
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V tis. Kã 2005 2004

Poãet zamûstnancÛ 172 168

Poãet ãlenÛ pfiedstavenstva 3 3

Poãet ãlenÛ ostatního vedení 24 25

PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ banky 199 196

Poãet ãlenÛ dozorãí rady 6 6

V tis. Kã 2005 2004

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku –9 095 –6 250

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku –14 389 –14 069

Odpisy –23 484 –20 319

V tis. Kã
Stav k

31. 12. 2003
Tvorba PouÏití Rozpu‰tûní

Stav k
31. 12. 2004

Opravné poloÏky ke klasifikovan˘m úvûrÛm 100 161 45 327 –5 595 –28 909 110 984

Opravné poloÏky k cenn˘m papírÛm 0 0 0 0 0

Opravné poloÏky k nehmotnému majetku 0 0 0 0 0

Ostatní opravné poloÏky 12 238 0 0 250

Celkem 100 173 45 565 –5 595 –28 909 111 234

V tis. Kã
Stav k

31. 12. 2004
Tvorba PouÏití Rozpu‰tûní

Stav k
31. 12. 2005

Opravné poloÏky ke klasifikovan˘m úvûrÛm 110 984 50 640 –2 508 –32 054 127 062

Opravné poloÏky k cenn˘m papírÛm 0 0 0 0 0

Opravné poloÏky k nehmotnému majetku 0 0 0 0 0

Ostatní opravné poloÏky 250 252 0 –11 491

Celkem 111 234 50 892 –2 508 –32 065 127 553



3.4.4.10. Tvorba a pouÏití rezerv

Tvorba a pouÏití rezerv 2005

Tvorba a pouÏití rezerv 2004

V tis. Kã
Stav k

31. 12. 2003
Tvorba PouÏití Rozpu‰tûní

Stav k
31. 12. 2004

Rezervy ke standardním úvûrÛm 26 660 0 0 –13 330 13 330

Technická rezerva stavebního spofiení 57 003 0 0 –28 000 29 003

Ostatní rezervy – daÀovû neuznané 0 42 302 0 0 42 302

Rezerva na opravu hmotného investiãního majetku 0 0 0 0 0

Celkem 83 663 42 302 0 –41 330 84 635

V tis. Kã
Stav k

31. 12. 2004
Tvorba PouÏití Rozpu‰tûní

Stav k
31. 12. 2005

Rezervy ke standardním úvûrÛm 13 330 0 0 –13 330 0

Technická rezerva stavebního spofiení 29 003 0 0 –29 003 0

Ostatní rezervy – daÀovû neuznané 42 302 0 –302 –22 000 20 000

Rezerva na opravu hmotného investiãního majetku 0 0 0 0 0

Celkem 84 635 0 –302 –64 333 20 000 

3.4.4.11. Mimofiádné v˘nosy a náklady

Raiffeisen stavební spofiitelna nemá za vykazovaná úãetní období Ïádné mimofiádné v˘nosy a náklady.



OdloÏen˘ daÀov˘ závazek nebo pohledávka

V roce 2005 byla zji‰tûna odloÏená daÀová pohledávka ve v˘‰i 1 376 tisíc Kã (v roce 2004: 38 696 tisíc Kã). O odloÏené
daÀové pohledávce bylo poprvé úãtováno v roce 2004. Raiffeisen stavební spofiitelna se na základû finanãních prognóz
domnívá, Ïe je pravdûpodobné, Ïe základ danû, proti kterému bude moÏné vyuÏít odãitatelné doãasné rozdíly, je dosaÏiteln˘.
OdloÏená daÀová pohledávka byla pfii prvním úãtování v roce 2004 vykázána celá ve v˘kazu zisku a ztráty s ohledem na
to, Ïe do‰lo pouze ke zmûnû odhadu ve v˘voji budoucího základu danû, nikoli ke zmûnû úãetní metody.

Splatná daÀ z pfiíjmÛ
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V tis. Kã 2005 2004

Zisk nebo ztráta za úãetní období pfied zdanûním 196 080 115 853

V˘nosy nepodléhající zdanûní –66 802 –39 367

DaÀovû neodãitatelné náklady 17 208 57 950

Základ danû 146 486 134 436

PoloÏky sniÏující daÀov˘ základ –144 165 –134 436

SníÏen˘ základ danû 2 321 0

DaÀ 603 0

Slevy na dani 0 0

Splatná daÀ z pfiíjmÛ 603 0

Z toho: DaÀ z mimofiádn˘ch poloÏek 0 0

V tis. Kã 2005 2004

DaÀová ztráta z minul˘ch let 0 37 905

Rozdíl mezi úãetní a daÀovou hodnotou majetku 0 510

Ocenûní realizovateln˘ch cenn˘ch papírÛ 2 248 0

Ostatní 399 1 048

OdloÏené daÀové pohledávky 2 647 39 463

Rozdíl mezi úãetní a daÀovou hodnotou majetku –291 0

Ostatní –980 –767

OdloÏené daÀové závazky –1 271 –767

OdloÏen˘ daÀov˘ závazek nebo pohledávka 1 376 38 696

Sazba danû 24 % 26 %

3.4.4.12. DaÀ z pfiíjmÛ právnick˘ch osob a odloÏen˘ daÀov˘ závazek/pohledávka

Raiffeisen stavební spofiitelna vykazuje v poloÏce „daÀ z pfiíjmÛ“ splatnou daÀ a zmûnu v˘‰e odloÏené daÀové pohledávky.
Splatná daÀ z pfiíjmÛ je vykázána v objemu 603 tisíc Kã (v roce 2004: 0 tisíc Kã) a zmûna odloÏené daÀové pohledávky 
v objemu 39 569 tisíc Kã (v roce 2004: –38 696 tisíc Kã). V roce 2004 byla ukonãena daÀová kontrola zdaÀovacích období
2000–2003, kterou provádûl Finanãní úfiad pro Prahu 1. Na základû kontrolních zji‰tûní byly Raiffeisen stavební spofiitelnû
vystaveny dodateãné platební v˘mûry na daÀ z pfiíjmÛ právnick˘ch osob v celkové ãástce 442 tisíc Kã.



V˘nosy a náklady podle oblastí ãinnosti v roce 2004

3.4.4.13. V˘nosy a náklady podle oblastí ãinnosti

V˘nosy a náklady podle oblastí ãinnosti v roce 2005

V tis. Kã
Stavební

spofiení FO
Stavební

spofiení PO
Investiãní

bankovnictví
Ostatní Celkem

V˘nosy z úrokÛ a podobné v˘nosy 444 614 52 704 774 331 2 713 1 274 362

Náklady na úroky a podobné náklady –1 001 857 –2 935 –3 101 0 –1 007 893

V˘nosy z poplatkÛ a provizí 368 957 10 586 0 27 244 406 787

Náklady na poplatky a provize –184 698 –871 –1 148 –378 –187 095

âist˘ zisk nebo ztráta z finanãních operací 0 0 24 124 –110 24 014

V tis. Kã
Stavební

spofiení FO
Stavební

spofiení PO
Investiãní

bankovnictví
Ostatní Celkem

V˘nosy z úrokÛ a podobné v˘nosy 415 802 46 543 743 302 1 418 1 207 065

Náklady na úroky a podobné náklady –926 262 –1 828 –10 971 0 –939 061

V˘nosy z poplatkÛ a provizí 491 126 6 705 0 14 691 512 522

Náklady na poplatky a provize –289 025 –824 –1 515 –389 –291 753

âist˘ zisk nebo ztráta z finanãních operací 0 0 –824 –165 –989

FO = fyzické osoby

PO = právnické osoby vãetnû komerãních úvûrÛ

3.4.4.14. Bilanãní suma

V roce 2005 dosáhla Raiffeisen stavební spofiitelna bilanãní sumy ve v˘‰i 37 517 453 tisíc Kã (v roce 2004: 33 555 283 tisíc Kã).

3.4.4.15. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

V tis. Kã 2005 2004

Pokladní hotovost 8 038 4 036

Vklady u âeské národní banky 122 229 101 775

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 130 267 105 811

Vklady u âeské národní banky obsahují pouze povinnou minimální rezervu.

Souãástí odloÏené danû je i odloÏená daÀová pohledávka z titulu ocenûní realizovateln˘ch cenn˘ch papírÛ ve v˘‰i 2 248 tisíc
Kã (v roce 2004: 0 tisíc Kã). Vzhledem k tomu, Ïe ocenûní realizovateln˘ch cenn˘ch papírÛ je vykazováno v poloÏce pasiv
„oceÀovací rozdíly z majetku a závazkÛ“, je shodnû vykázána i pfiíslu‰ná odloÏená daÀová pohledávka.



3.4.4.16. Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry pfiijímané âeskou
národní bankou k refinancování

Klasifikace podle druhÛ cenn˘ch papírÛ a podle zámûru banky
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V tis. Kã
Pofiizovací

cena
AÚV* Amortizace Ocenûní

2005
Úãetní 

hodnota 
vãetnû AÚV

2004
Úãetní 

hodnota 
vãetnû AÚV

Realizovatelné cenné papíry 1 097 382 15 806 –2 409 –9 367 1 101 412 0

Z toho: Vydané vládním sektorem 1 097 382 15 806 –2 409 –9 367 1 101 412 0

Vydané finanãními institucemi 0 0 0 0 0 0

Do splatnosti 18 200 894 318 609 –72 920 0 18 446 583 18 585 477

Z toho: Vydané vládním sektorem 18 200 894 318 609 –72 920 0 18 446 583 18 585 477

Vydané finanãními institucemi 0 0 0 0 0 0

Celkem 19 298 276 334 415 –75 329 –9 367 19 547 995 18 585 477

AÚV = alikvotní úrokov˘ v˘nos

Raiffeisen stavební spofiitelna nemá Ïádné cenné papíry zafiazeny do portfolia k obchodování.

Pofiizovací cena je tvofiena ãistou cenou pofiízení a pfiím˘mi transakãními náklady, které v roce 2005 ãinily 323 tisíc Kã.

Raiffeisen stavební spofiitelna nevykazuje ke konci roku 2005 Ïádné cenné papíry získané v rámci reverzních repo operací
ani ke konci úãetního období nepfievedla Ïádné cenné papíry v rámci repo transakcí.

V˘‰e uvedené cenné papíry jsou kotované na burze v âeské republice.

V‰echny pohledávky za bankami jsou standardní, bez restrukturalizace a jsou nezaji‰tûné. V prÛbûhu úãetního období
nedo‰lo k odepsání nebo postoupení Ïádné z pohledávek za bankami.

3.4.4.17. Pohledávky za bankami

V tis. Kã 2005 2004

BûÏné úãty 11 176 17 478

Termínované vklady 5 189 321 4 159 571

Pohledávky za bankami 5 200 497 4 177 049



3.4.4.18. Pohledávky za klienty

V tis. Kã 2005 2004

Krátkodobé úvûry 0 0

Stfiednûdobé úvûry 272 043 450 739

Dlouhodobé úvûry 8 560 336 6 740 595

Klasifikované úvûry 299 321 251 963

Opravné poloÏky k moÏn˘m ztrátám z pohledávek –127 062 –110 984

Ostatní pohledávky 39 998 51 672

Pohledávky za klienty 9 044 636 7 383 985

V tis. Kã 2005 2004

Úvûry fyzick˘m osobám 8 296 810 6 723 970

Z toho: Pfieklenovací úvûry 5 432 407 4 096 528

Stavební úvûry 2 703 016 2 510 031

Vymáhané úvûry 161 387 117 411

Úvûry právnick˘m osobám 834 890 719 327

Z toho: Pfieklenovací úvûry 246 036 368 907

Stavební úvûry 20 029 22 398

Komerãní úvûry 568 825 328 022

Opravné poloÏky k moÏn˘m ztrátám z pohledávek –127 062 –110 984

Ostatní pohledávky 39 998 51 672

Pohledávky za klienty 9 044 636 7 383 985

Pohledávky za klienty podle klasifikace

Pohledávky za klienty podle druhu

V tis. Kã 2005 2004

Pohledávky
Opravné
poloÏky

Pohledávky
Opravné
poloÏky

Portfoliovû posuzované 0 0 0 0

Standardní 8 832 379 0 7 191 334 0

Sledované 100 467 –4 621 78 132 –3 198

Nestandardní 62 041 –11 833 46 516 –8 063

Pochybné 48 582 –23 728 47 797 –21 612

Ztrátové 88 231 –86 880 79 518 –78 111

Ostatní pohledávky 39 998 0 51 672 0

Pohledávky za klienty 9 171 698 –127 062 7 494 969 –110 984



Pohledávky za klienty podle sektorÛ – rezidenti

Pohledávky za klienty podle sektorÛ a druhu zaji‰tûní k 31. 12. 2004

Pohledávky za klienty podle sektorÛ a druhu zaji‰tûní k 31. 12. 2005
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V tis. Kã 2005 2004

Nefinanãní organizace 628 596 422 187

Vládní instituce 206 096 296 528

Domácnosti 8 169 946 6 613 598

Ostatní 39 998 51 672

Pohledávky za klienty 9 044 636 7 383 985

Ve‰keré úvûry evidované v poloÏce „pohledávky za klienty“ jsou poskytnuty fyzick˘m osobám s trval˘m pobytem v âeské
republice, nebo právnick˘m osobám se sídlem na území âeské republiky. Salda jsou uvedena v hodnotû sníÏené o opravné
poloÏky.

V tis. Kã

Bankovní záru-
ka a zaji‰tûní
spolehliv˘mi

ruãiteli

Zaji‰tûní
penûzi

Zaji‰tûní
dluhopisy

Zaji‰tûní 
zástavním

právem na
nemovitost

Ostatní
zaji‰tûní 

úvûrÛ
Nezaji‰tûno Celkem

Nefinanãní organizace 169 058 135 009 0 212 260 79 601 32 866 628 794

Vládní instituce 0 119 848 0 70 488 0 15 760 206 096

Domácnosti 0 981 270 0 2 590 874 3 480 922 1 243 744 8 296 810

Ostatní a opravné
poloÏky

0 0 0 0 0 –87 064 –87 064

Pohledávky za klienty
k 31. 12. 2005

169 058 1 236 127 0 2 873 622 3 560 523 1 205 306 9 044 636

V tis. Kã

Bankovní záru-
ka a zaji‰tûní
spolehliv˘mi

ruãiteli

Zaji‰tûní
penûzi

Zaji‰tûní
dluhopisy

Zaji‰tûní 
zástavním

právem na
nemovitost

Ostatní
zaji‰tûní 

úvûrÛ
Nezaji‰tûno Celkem

Nefinanãní organizace 59 067 72 109 0 103 776 81 722 106 125 422 799

Vládní instituce 0 206 708 0 89 371 0 449 296 528

Domácnosti 0 1 205 681 0 1 201 892 3 377 679 938 718 6 723 970

Ostatní a opravné
poloÏky

0 0 0 0 0 –59 312 –59 312

Pohledávky za klienty
k 31. 12. 2004

59 067 1 484 498 0 1 395 039 3 459 401 985 980 7 383 985

Ve v˘‰e uveden˘ch tabulkách jsou salda uvedena v hodnotû nesníÏené o opravné poloÏky.



V tis. Kã
Pofiizovací

cena
AÚV* Amortizace Ocenûní

2005
Úãetní 

hodnota 
vãetnû AÚV

2004
Úãetní 

hodnota 
vãetnû AÚV

Realizovatelné cenné papíry 0 0 0 0 0 0

Z toho: Vydané vládním sektorem 0 0 0 0 0 0

Vydané finanãními institucemi 0 0 0 0 0 0

Do splatnosti 1 627 895 30 073 6 376 0 1 664 344 1 273 654

Z toho: Vydané vládním sektorem 0 0 0 0 0 0

Vydané finanãními institucemi 1 627 895 30 073 6 376 0 1 664 344 1 273 654

Celkem 1 627 895 30 073 6 376 0 1 664 344 1 273 654

AÚV = alikvotní úrokov˘ v˘nos

Raiffeisen stavební spofiitelna nemá Ïádné cenné papíry zafiazeny do portfolia k obchodování.

Pofiizovací cena je tvofiena ãistou cenou pofiízení a pfiím˘mi transakãními náklady, které v roce 2005 ãinily 13 tisíc Kã.

Raiffeisen stavební spofiitelna nevykazuje ke konci roku 2005 Ïádné cenné papíry získané v rámci reverzních repo operací
ani ke konci úãetního období nepfievedla Ïádné cenné papíry v rámci repo transakcí.

V˘‰e uvedené cenné papíry jsou kotované na burze v âeské republice.

3.4.4.19. Konsorcionální úvûry

Raiffeisen stavební spofiitelna poskytla v roce 2001 spoleãnû s Raiffeisenbank a.s. konsorcionální úvûr ve v˘‰i 207 000 tisíc
Kã na v˘stavbu bytového komplexu v Pardubicích. Raiffeisen stavební spofiitelna se konsorcionálnû podílí na tomto úvûru
formou spoluúãasti na financování projektu ãástkou 91 080 tisíc Kã, coÏ odpovídá 44% podílu na celkové v˘‰i úvûru. Za
spoluúãast na financování tohoto projektu náleÏí Raiffeisen stavební spofiitelnû rovnûÏ 44% podíl na pfiíslu‰né mûsíãní anuitní
splátce, tj. 44% podíl na mûsíãní splátce úroku a 44% podíl na mûsíãní splátce jistiny. V˘plata podílu se provádí vÏdy mûsíãnû
po skonãení pfiíslu‰ného mûsíce. Ke konci roku 2005 ãinil zÛstatek 79 020 tisíc Kã (v roce 2004: 81 457 tisíc Kã).

3.4.4.20. Odepsané a postoupené pohledávky

Raiffeisen stavební spofiitelna v roce 2005 postoupila finanãní pohledávky za klienty v bilanãní v˘‰i 3 954 tisíc Kã (v roce
2004: 5 881 tisíc Kã) a odepsala finanãní pohledávky za klienty ve v˘‰i 77 tisíc Kã (v roce 2004: 115 tisíc Kã).

V prÛbûhu úãetního období do‰lo k odpisu pohledávek z dodavatelsko odbûratelsk˘ch vztahÛ ve v˘‰i 0 tisíc Kã (v roce 2004:
7 tisíc Kã).

Raiffeisen stavební spofiitelna v roce 2005 vykazuje v˘nosy z dfiíve odepsan˘ch pohledávek ve v˘‰i 58 tisíc Kã (v roce 2004:
156 tisíc Kã).

3.4.4.21. Dluhové cenné papíry

Klasifikace podle druhÛ cenn˘ch papírÛ a podle zámûru banky



3.4.4.22. Dlouhodob˘ nehmotn˘ a hmotn˘ majetek

Zmûny dlouhodobého majetku v roce 2005
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V tis. Kã
Stav k 

1. 1. 2005
PfiírÛstky Úbytky

Stav k 
31. 12. 2005

Oprávky
ZÛstatková

hodnota 
v roce 2005

Odpisy 
v úãetním

období

Zfiizovací v˘daje 0 0 0 0 0 0 0

Software 70 116 19 604 0 89 720 66 798 22 922 –9 063

Ostatní 
nehmotn˘ majetek

3 150 0 0 3 150 239 2 911 –32

Dlouhodob˘ 
nehmotn˘ majetek

73 266 19 604 0 92 870 67 037 25 833 –9 095

Pozemky a budovy
pro provozní ãinnost

29 848 0 391 29 457 6 205 23 252 –425

Provozní 
hmotn˘ majetek

105 586 9 873 11 475 103 984 83 175 20 809 –13 964

Neprovozní 
hmotn˘ majetek

5 464 0 0 5 464 0 5 464 0

Ostatní 
hmotn˘ majetek

0 0 0 0 0 0 0

Dlouhodob˘ 
hmotn˘ majetek

140 898 9 873 11 866 138 905 89 380 49 525 –14 389

Dlouhodob˘ majetek 214 164 29 477 11 866 231 775 156 417 75 358 –23 484

V tis. Kã
Stav k 

1. 1. 2005
PfiírÛstky Úbytky

Stav k 
31. 12. 2005

Oprávky
ZÛstatková

hodnota 
v roce 2005

Odpisy 
v úãetním

období

Pofiízení dlouhodobého
nehmotného majetku

11 889 15 780 19 604 8 065 0 8 065 0

Pofiízení dlouhodobého
hmotného majetku

0 12 052 9 873 2 179 0 2 179 0

Pofiízení dlouhodobého
majetku

11 889 27 832 29 477 10 244 0 10 244 0

Zmûny v pofiízení majetku v roce 2005



ZÛstatková hodnota dlouhodobého majetku

V tis. Kã 2005 2004

Zfiizovací v˘daje 0 0

Software 22 922 12 380

Ostatní nehmotn˘ majetek 2 911 2 943

Pofiízení 8 065 11 889

Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 33 898 27 212

Pozemky a budovy pro provozní ãinnost 23 252 23 793

Provozní hmotn˘ majetek 20 809 25 340

Neprovozní hmotn˘ majetek 5 464 5 464

Ostatní hmotn˘ majetek 0 0

Pofiízení 2 179 0

Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 51 704 54 597

Dlouhodob˘ nehmotn˘ a hmotn˘ majetek 85 602 81 809

V tis. Kã 2005 2004

Dohadné úãty aktivní – státní prémie 1 528 030 1 593 309

Dohadné úãty aktivní 601 467

Poskytnuté provozní zálohy 1 893 1 587

OdloÏená daÀová pohledávka 1 376 38 696

Ostatní 5 402 1 305

Ostatní aktiva 1 537 302 1 635 364

Raiffeisen stavební spofiitelna nevyuÏívá Ïádn˘ majetek pofiízen˘ prostfiednictvím finanãního leasingu.

PoloÏka „dohadné úãty aktivní – státní prémie“ obsahuje odhad státní podpory stavebního spofiení, kterou Raiffeisen stavební
spofiitelna obdrÏí v roce následujícím. Souãasnû je tento odhad vykázán v poloÏce pasiv „závazky vÛãi klientÛm-ãlenÛm
druÏstevních záloÏen“.

3.4.4.23. Ostatní aktiva



3.4.4.24. Náklady a pfiíjmy pfií‰tích období
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V tis. Kã 2005 2004

Náklady pfií‰tích období 285 569 296 094

Sklady 5 075 5 741

Pfiíjmy pfií‰tích období 16 166 10 299

Náklady a pfiíjmy pfií‰tích období 306 810 312 134

PoloÏka „náklady pfií‰tích období“ obsahuje zejména pfiedplacené nájemné administrativní budovy spoleãnosti KONEVOVA s.r.o.

3.4.4.25. Závazky vÛãi bankám

Raiffeisen stavební spofiitelna nevykazovala ve sledovan˘ch úãetních obdobích Ïádné závazky vÛãi ostatním bankám.

3.4.4.26. Závazky vÛãi klientÛm

Závazky vÛãi klientÛm podle druhu

Závazky vÛãi klientÛm podle sektoru – rezidenti

V tis. Kã 2005 2004

Vklady stavebního spofiení fyzick˘ch osob 33 896 317 30 028 409

Z toho: Úsporné vklady na poÏádání 2 811 3 230

Vklady stavebního spofiení se splatností 23 318 514 23 549 378

Vklady stavebního spofiení s v˘povûdní lhÛtou 10 574 992 6 475 801

Vklady stavebního spofiení právnick˘ch osob 145 895 93 162

Z toho: Úsporné vklady na poÏádání 0 0

Vklady stavebního spofiení se splatností 121 317 82 725

Vklady stavebního spofiení s v˘povûdní lhÛtou 24 578 10 437

Pfiijaté úvûry z repo obchodÛ 0 0

Ostatní 1 596 143 1 678 390

Závazky vÛãi klientÛm 35 638 355 31 799 961

V tis. Kã 2005 2004

Nefinanãní podniky 79 620 36 032

Vládní instituce 66 275 57 130

Domácnosti 33 896 317 30 028 409

Ostatní 1 596 143 1 678 390

Závazky vÛãi klientÛm 35 638 355 31 799 961



Dle metodiky âeské národní banky jsou jako vklady se splatností vykazovány vklady stavebního spofiení s bûÏící dobou spofiení
do uplynutí vázací lhÛty stanovené zákonem o stavebním spofiení. Vklady s v˘povûdní lhÛtou jsou vklady pfii pokraãování
smlouvy o stavebním spofiení po uplynutí vázací lhÛty a vklady splatné na poÏádání jsou vklady po poskytnutí úvûru ze
stavebního spofiení.

Ve‰keré vklady evidované v poloÏce „závazky vÛãi klientÛm“ jsou vklady fyzick˘ch osob s trval˘m pobytem v âeské republice
nebo právnick˘ch osob se sídlem na území âeské republiky.

3.4.4.27. Ostatní pasiva

PoloÏka „dohadné úãty pasivní“ obsahuje zejména dohadnou poloÏku na 1% úrokov˘ bonus pro klienty stavebního spofiení
ve v˘‰i 387 158 tisíc Kã (v roce 2004: 337 679 tisíc Kã).

PoloÏka „rÛzní vûfiitelé“ obsahuje pfiedev‰ím závazky z titulu provizí obchodním zástupcÛm a ostatní závazky k dodavatelÛm,
které byly vyplaceny v následujícím úãetním období. RovnûÏ je zde vykázán závazek z titulu povinn˘ch odvodÛ do fondu
poji‰tûní vkladÛ. Vzhledem k tomu, Ïe Raiffeisen stavební spofiitelna pfied koncem roku 2004 uhradila zhruba 94 % z celkového
závazku, je ãástka 1 542 tisíc Kã v roce 2004 pouze doplatek, kter˘ byl uhrazen do 31. ledna 2005. V roce 2005 nebyla
zálohová platba do fondu poji‰tûní vkladÛ pfied koncem roku poÏadována.

Ve‰keré závazky v poloÏkách „zúãtování s orgány sociálního zabezpeãení“ a „zúãtování se státním rozpoãtem“ byly uhrazeny
v termínech splatnosti. Raiffeisen stavební spofiitelna neeviduje v tûchto poloÏkách Ïádné závazky po termínu splatnosti.

3.4.4.28. V˘nosy a v˘daje pfií‰tích období

PoloÏka „ostatní v˘nosy a v˘daje pfií‰tích období“ je tvofiena zejména v˘daji pfií‰tích období z titulu provizí obchodním
zástupcÛm, které budou vyplaceny v pfiípadû splnûní stanoven˘ch podmínek.

V tis. Kã 2005 2004

Dohadné úãty pasivní 404 221 358 698

Zúãtování s âNB 88 634 4 912

Zúãtování se zamûstnanci 5 666 5 718

Zúãtování s orgány sociálního zabezpeãení 3 284 3 771

Zúãtování se státním rozpoãtem 2 595 2 470

RÛzní vûfiitelé 55 926 62 540

Z toho: Poji‰tûní vkladÛ klientÛ 13 932 1 542

Pfiijaté provozní zálohy 0 53

Ostatní 0 0

Ostatní pasiva 560 326 438 162

V tis. Kã 2005 2004

Ostatní 28 559 42 780

V˘nosy a v˘daje pfií‰tích období 28 559 42 780



3.4.4.29. Rozdûlení hospodáfiského v˘sledku za minulé období

Rozdûlení hospodáfiského v˘sledku za rok 2004
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3.4.4.30. Návrh na rozdûlení hospodáfiského v˘sledku bûÏného období

Návrh rozdûlení hospodáfiského v˘sledku za rok 2005

V tis. Kã
Nerozdûlen˘

zisk

Zákonn˘ 
rezervní 

fond

Dobrovoln˘ 
rezervní 

fond

Ostatní 
fondy ze 

zisku

ZÛstatek k 31. prosinci 2004 0 80 134 296 084 9 420

Zisk/ztráta roku 2004 154 107 0 0 0

Pfiídûly fondÛm ze zisku –85 941 7 706 78 235 0

Ostatní uÏití fondÛ 0 0 0 –155

Ostatní pouÏití zisku 0 0 0 0

Dividendy –65 000 0 0 0

Tantiémy –3 166 0 0 0

Stav k 31. 12. 2005 0 87 840 374 319 9 265

V tis. Kã
Nerozdûlen˘

zisk

Zákonn˘ 
rezervní 

fond

Dobrovoln˘ 
rezervní 

fond

Ostatní 
fondy ze 

zisku

ZÛstatek k 31. prosinci 2005 0 87 840 374 319 9 265

Zisk/ztráta roku 2005 155 908 0 0 0

Pfiídûly fondÛm ze zisku –86 750 7 796 78 954 0

Ostatní uÏití fondÛ 0 0 0 0

Ostatní pouÏití zisku 0 0 0 0

Dividendy –65 000 0 0 0

Tantiémy –4 158 0 0 0

0 95 636 453 273 9 265



3.4.4.31. Vlastní kapitál

3.4.4.32. OceÀovací rozdíly

Raiffeisen stavební spofiitelna vykazuje v poloÏce pasiv „oceÀovací rozdíly z majetku a závazkÛ“ ztrátu z ocenûní na reálnou
hodnotu cenn˘ch papírÛ zafiazen˘ch v portfoliu realizovatelné cenné papíry ve v˘‰i –9 367 tisíc Kã (v roce 2004: 0 tisíc Kã)
a odloÏenou daÀovou pohledávku z titulu tohoto ocenûní ve v˘‰i 2 248 tisíc Kã (v roce 2004: 0 tisíc Kã).

3.4.4.33. Podrozvahová aktiva

V poloÏce „poskytnuté pfiísliby a záruky“ jsou evidovány dosud nevyãerpané úvûrové rámce pfieklenovacích úvûrÛ a úvûrÛ ze
stavebního spofiení.

Pohledávky ze spotov˘ch operací obsahují nákup státních pokladniãních poukázek, k jehoÏ vypofiádání do‰lo v následujícím
úãetním období.

V poloÏce „odepsané pohledávky“ jsou zachyceny odepsané finanãní pohledávky a pohledávky z dodavatelsko-odbûratelsk˘ch
vztahÛ, které jsou nadále právnû vymáhány.

3.4.4.34. Podrozvahová pasiva

V poloÏkách „pfiijaté pfiísliby a záruky“ a „pfiijaté zástavy“ je vykazováno zaji‰tûní pfiijaté k pfieklenovacím úvûrÛm, úvûrÛm
se stavebního spofiení a komerãním úvûrÛm.

Hodnoty pfievzaté do úschovy obsahují smûnky a vkladní kníÏky klientÛ pfiijaté jako zaji‰tûní poskytnut˘ch úvûrÛ.

Závazky ze spotov˘ch operací obsahují nákup státních pokladniãních poukázek, k jehoÏ vypofiádání do‰lo v následujícím
úãetním období.

V tis. Kã 2005 2004

Základní kapitál 650 000 650 000

Z toho: Raiffeisenbank a.s. 162 500 162 500

Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH 487 500 487 500

Rezervní fondy 462 159 376 218

Z toho: Zákonn˘ rezervní fond 87 840 80 134

Dobrovoln˘ rezervní fond 374 319 296 084

Ostatní fondy ze zisku 9 265 9 420

OceÀovací rozdíly –7 119 0

Nerozdûlen˘ zisk 0 0

Zisk bûÏného období 155 908 154 107

Vlastní kapitál 1 270 213 1 189 745



3.4.4.35. Podfiízená aktiva a podfiízené závazky

Raiffeisen stavební spofiitelna nemá Ïádná podfiízená aktiva a podfiízené závazky.

3.4.4.36. Kolaterály

Raiffeisen stavební spofiitelna nemá Ïádné kolaterály.

3.4.4.37. Zaji‰Èovací deriváty

Raiffeisen stavební spofiitelna nemá Ïádné zaji‰Èovací deriváty.

3.4.5. Vztahy se spfiíznûn˘mi stranami
NíÏe uvedené produkty stavebního spofiení uzavfiené s osobami se zvlá‰tním vztahem k bance byly poskytnuty za bûÏn˘ch obchodních
podmínek, které platí pro bûÏné klienty Raiffeisen stavební spofiitelny.
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Pohledávky za spfiíznûn˘mi osobami

Závazky vÛãi osobám se zvlá‰tním vztahem k bance

Raiffeisen stavební spofiitelna vykazuje v poloÏce „náklady a pfiíjmy pfií‰tích období“ pfiedplacené nájemné spoleãnosti KONEVOVA s.r.o.
ve v˘‰i 270 839 tisíc Kã (v roce 2004: 280 968 tisíc Kã).

V tis. Kã
Správní 
orgány

¤ídící
orgány

Dozorãí 
orgány

Ostatní Celkem

k 31. 12. 2005 0 0 965 7 032 7 997

k 31. 12. 2004 0 2 220 961 4 113 7 294

V tis. Kã
Správní 
orgány

¤ídící
orgány

Dozorãí 
orgány

Ostatní Celkem

k 31. 12. 2005 0 134 1 328 9 737 11 199

k 31. 12. 2004 0 1 919 1 028 7 853 10 800



3.4.6. Záruky vystavené ve prospûch osob se zvlá‰tním vztahem k bance a ve prospûch
úãastí s podstatn˘m a rozhodujícím vlivem

Raiffeisen stavební spofiitelna nevystavila Ïádné záruky ve prospûch osob se zvlá‰tním vztahem k bance ani ve prospûch úãastí 
s podstatn˘m a rozhodujícím vlivem.

3.4.7. Informace o pofiizování vlastních akcií, zatímních listÛ a obchodních podílÛ
ovládající osoby

Raiffeisen stavební spofiitelna nenakoupila Ïádné vlastní akcie, zatímní listy ani obchodní podíl ovládající osoby.

3.4.8. Úãasti s rozhodujícím a podstatn˘m vlivem
Raiffeisen stavební spofiitelna nemá Ïádné úãasti s rozhodujícím nebo podstatn˘m vlivem.

3.4.9. Informace o v˘dajích na v˘zkum a v˘voj
Raiffeisen stavební spofiitelna nemûla Ïádné v˘daje na v˘zkum a v˘voj.

3.4.10. Opravy zásadních chyb minul˘ch let

V prÛbûhu roku 2005 nedo‰lo k opravû Ïádn˘ch zásadních chyb minul˘ch úãetních období.

3.4.11. Obory ãinnosti a zemûpisné oblasti
Raiffeisen stavební spofiitelna provozuje stavební spofiení v souladu se zákonem ã. 96/1993 Sb., o stavebním spofiení a státní podpofie
stavebního spofiení, v platném znûní. RovnûÏ v souladu s tímto zákonem pÛsobí Raiffeisen stavební spofiitelna pouze na území âeské
republiky.



3.4.12. Dal‰í v˘znamné informace o hospodafiení a finanãní situaci úãetní jednotky
Úfiad pro ochranu hospodáfiské soutûÏe rozhodnutím ze dne 24. srpna 2005 zru‰il prvostupÀové rozhodnutí ze dne 24. srpna 2004
ve vûci stavebních spofiitelen a vrátil vûc k novému projednání a rozhodnutí orgánu prvního stupnû. Rozhodnutím ze dne 2. prosince
2005 byla Raiffeisen stavební spofiitelnû uloÏena pokuta ve v˘‰i 20 milionÛ Kã. Proti tomuto rozhodnutí podala Raiffeisen stavební
spofiitelna rozklad.

V fiíjnu 2005 mimofiádná valná hromada schválila úpravu Stanov Raiffeisen stavební spofiitelny v souvislosti se zmûnou majoritního
akcionáfie. Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft mbH pfievedla svÛj podíl (75 % akcií) na dcefiinou spoleãnost Raiffeisen Bausparkassen
Managementservice und Beteiligungsges.m.b.H. Spoleãnost Raiffeisen Bausparkassen Managementservice und Beteiligungsges.m.b.H.
rozhodla v prosinci 2005 o zmûnû svého jména na Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH.

3.4.13. V˘znamné události po datu úãetní závûrky

Po datu úãetní závûrky nedo‰lo do data schválení této úãetní závûrky k Ïádn˘m v˘znamn˘m událostem.
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4. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJEN¯MI OSOBAMI

Vizualizace: Studio Horák



4.1.1. Ovládající osoby

Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH,
se sídlem Wiedner Hauptstrasse 94, VídeÀ, Rakousko,
akcionáfisk˘ podíl 75 % na Raiffeisen stavební spofiitelnû

Raiffeisenbank a.s.,
se sídlem Olbrachtova 2006/9, Praha,
akcionáfisk˘ podíl 25 % na Raiffeisen stavební spofiitelnû

Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m.b.H.,
se sídlem Wiedner Hauptstrasse 94, VídeÀ, Rakousko

Uvedené osoby jednají ve shodû.

4.1.2. Ostatní propojené osoby

4.1.2.1. Spoleãnosti ovládané zpracovatelem

Raiffeisen stavební spofiitelna neovládá Ïádné spoleãnosti.

Zpráva o vztazích vypracovávaná ovládanou osobou podle § 66a, odstavce 9 Obchodního zákoníku.

Raiffeisen stavební spofiitelna a.s. se sídlem Konûvova 2747/99, 130 45 Praha 3, Iâ 49241257, zapsaná v obchodním rejstfiíku oddíl
B, vloÏka 2102, vedené Mûstsk˘m soudem v Praze (dále jen „zpracovatel“), je souãástí podnikatelského seskupení (koncernu), ve
kterém existují následující vztahy mezi zpracovatelem a ovládající osobou a dále mezi zpracovatelem a osobami ovládan˘mi stejnou
ovládající osobou (dále jen „propojené osoby“).

Tato zpráva o vztazích mezi níÏe uveden˘mi osobami byla vypracována v souladu s ustanovením § 66a odstavce 9, zákona 
ã. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném plnûní za úãetní období 2005.

Mezi zpracovatelem a uveden˘mi osobami byly v tomto úãetním období uzavfieny uvedené smlouvy, byly pfiijaty ãi uskuteãnûny
následující právní úkony a ostatní faktická opatfiení uvedená v této zprávû.
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4.1. Ovládající osoby a ostatní ovládané osoby



4.1.2.2. Spoleãnosti ovládané stejnou ovládající spoleãností jako zpracovatel
(sesterské spoleãnosti) a jimi ovládané spoleãnosti

Raiffeisen stambena stedionica d.d., akciová spoleãnost, Záhfieb, Chorvatsko

Raiffeisen Wohnbaubank AG, akciová spoleãnost, VídeÀ, Rakousko

Raiffeisen stavební spofiitelna a.s., akciová spoleãnost, Praha

KONEVOVA  s.r.o., spoleãnost s ruãení omezen˘m, Praha

Raiffeisen nekretnine i financijsko savjetovanje d.o.o., spoleãnost s ruãení omezen˘m, Záhfieb, Chorvatsko

Prvá stavebná sporiteºÀa a.s., akciová spoleãnost, Bratislava, Slovensko

Raiffeisen Banca pentru Locuinte, SA, akciová spoleãnost, Bukure‰È, Rumunsko

Raiffeisen Wohnbauleasing Ges.m.b.H., spoleãnost s ruãení omezen˘m, VídeÀ, Rakousko

RBM Wohnbau Ges.m.b.H., spoleãnost s ruãení omezen˘m, VídeÀ, Rakousko

RGS Wohnbau Ges.m.b.H., spoleãnost s ruãení omezen˘m, VídeÀ, Rakousko

Raiffeisen finanãní poradenství s.r.o., spoleãnost s ruãení omezen˘m, Praha

Raiffeisen - Leasing, s.r.o., spoleãnost s ruãení omezen˘m, Praha

Raiffeisen - Leasing Real Estate, s.r.o., spoleãnost s ruãení omezen˘m, Praha

RLRE Alpha Property, s.r.o., spoleãnost s ruãení omezen˘m, Praha

RLRE Beta Property, s.r.o., spoleãnost s ruãení omezen˘m, Praha

RLRE Gama Property, s.r.o., spoleãnost s ruãení omezen˘m, Praha

RLRE & EUBE OC – TERRONIC I., s.r.o., spoleãnosti s ruãením omezen˘m, Praha

RLRE & EUBE OC – TERRONIC II., s.r.o., spoleãnosti s ruãením omezen˘m, Praha

RLRE Epsilon Property, s.r.o., spoleãnost s ruãení omezen˘m, Praha

RLRE HOTEL ELLEN, s.r.o., spoleãnost s ruãením omezen˘m, Praha

RLRE EDEN INVEST, s.r.o., spoleãnost s ruãením omezen˘m, Praha

RLRE Investholding B.V., Arnhem,

RLRE Eta Property, s.r.o., spoleãnost s ruãením omezen˘m, Praha

RLRE Theta Property, s.r.o., spoleãnost s ruãením omezen˘m, Praha

RLRE Jota Property, s.r.o., spoleãnost s ruãením omezen˘m, Praha

Impuls Tuchomûfiice, s.r.o., spoleãnost s ruãením omezen˘m, Praha

MB Leasing a.s., akciová spoleãnost, Mladá Boleslav

RLRE Ypsilon Property, s.r.o., spoleãnost s ruãením omezen˘m, Praha

RLRE Omega Property, s.r.o., spoleãnost s ruãením omezen˘m, Praha



4.2. V˘ãet smluv

4.2.1. Smlouvy uzavfiené v úãetním období 2005
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Smlouva
Datum

uzavfiení
Protistrana

Smlouva o vyuÏití sluÏeb call centra – sluÏba projektu 3 + 1 31. 1. 2005 Raiffeisenbank a.s., Praha

Potvrzení o jednání ve shodû 18. 4. 2005
Raiffeisenbank a.s., Praha,
Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH, VídeÀ,
Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m.b.H., VídeÀ

Smlouva o spolupráci – nabídka kreditní karty I 18. 5. 2005 Raiffeisenbank a.s., Praha

Smlouva o zaji‰tûní sluÏeb prostfiednictvím call centra 23. 6. 2005 Raiffeisenbank a.s., Praha

Dodatek ã. 1 ke smlouvû o pouÏívání elektronického bankovnictví 3. 8. 2005 Raiffeisenbank a.s., Praha

Smlouva o nájmu nebytov˘ch prostor – Praha, ulice Hájkova 1. 9. 2005 KONEVOVA s.r.o., Praha

Smlouva o úhradû vícenákladÛ na mailingové sluÏby a v˘robu POS materiálu 19. 10. 2005 Raiffeisenbank a.s., Praha

Smlouva o spolupráci – nabídka kreditní karty II 11. 11. 2005 Raiffeisenbank a.s., Praha

Smlouva
Datum

uzavfiení
Protistrana

Smlouva o vedení bûÏného úãtu 16. 12. 1993 Raiffeisenbank a.s., Praha

Smlouva o nájmu nemovitosti – pozemky
Dodatek ã. 1
Dodatek ã. 2
Dodatek ã. 3

1. 12. 1995
1. 12. 1995
19. 9. 1997
1. 10. 1999

KONEVOVA s.r.o., Praha

Smlouva o nájmu movité vûci
Dodatek ã. 1
Dodatek ã. 2

29. 5. 1998
1. 12. 1998
1. 7. 2002

KONEVOVA s.r.o., Praha

Smlouva o podnájmu nebytov˘ch prostor – Pardubice
Dodatek ã. 1

13. 9. 1999
1. 1. 2003

Raiffeisenbank a.s., Praha

Smlouva o podnájmu nebytov˘ch prostor – Tábor 1. 2. 2000 Raiffeisenbank a.s., Praha

Smlouva o spoluúãasti na financování projektu 14. 2. 2001 Raiffeisenbank a.s., Praha

Dohoda o povolání zamûstnance 1. 6. 2001 Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m.b.H., VídeÀ

Smlouva o poskytování poradenské ãinnosti 1. 6. 2001 Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m.b.H., VídeÀ

Komisionáfiská smlouva – koupû a prodej cenn˘ch papírÛ
Dodatek ã. 1
Dodatek ã. 2

2. 10. 2001
1. 11. 2002
16. 9. 2004

Raiffeisenbank a.s., Praha

4.2.2. Smlouvy uzavfiené v minul˘ch úãetních obdobích

Zpracovateli byly v úãetním období 2005 poskytnuty sluÏby nebo sám sluÏby poskytl na základû tûchto smluv uzavfien˘ch v minul˘ch
úãetních obdobích:



Smlouva
Datum

uzavfiení
Protistrana

Smlouva o obhospodafiování majetku
Dodatek ã. 1
Dodatek ã. 2
Dodatek ã. 3

23. 10. 2001
29. 11. 2001
11. 12. 2002
12. 9. 2003

Raiffeisenbank a.s., Praha

Smlouva o nájmu nebytov˘ch prostor, garáÏov˘ch stání a bytÛ
Dodatek ã. 1
Dodatek ã. 2
Dodatek ã. 3
Dodatek ã. 4
Dodatek ã. 5
Dodatek ã. 6
Dodatek ã. 7

1. 11. 2001
1. 11. 2001
1. 6. 2002
1. 6. 2002

30. 12. 2002
25. 4. 2003
1. 3. 2004

23. 3. 2004

KONEVOVA s.r.o., Praha

Smlouva o vyuÏívání sluÏeb call centra Raiffeisenbank a.s.
Dodatek ã. 1
Dodatek ã. 2
Dodatek ã. 3

24. 5. 2002
23. 9. 2002
1. 1. 2003
2. 8. 2004

Raiffeisenbank a.s., Praha

Smlouva o spolupráci – uzavírání smluv o stavebním spofiení 31. 5. 2002 Raiffeisenbank a.s., Praha

Smlouva o podnájmu nebytov˘ch prostor – Prostûjov 30. 9. 2003 Raiffeisenbank a.s., Praha

Licenãní smlouva pro národní uÏivatelskou verzi CIBIS
Dodatek ã. 1

2. 12. 2003
30. 12. 2003

Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH, VídeÀ

Rámcová dohoda o vzájemné spolupráci
Dodatek ã. 1

6. 1. 2004
22. 3. 2004

Raiffeisen finanãní poradenství s.r.o., Praha

Smlouva o pouÏívání elektronického bankovnictví
Dodatek ã. 1

16. 2. 2004
3. 8. 2005

Raiffeisenbank a.s., Praha

Smlouva o zfiízení a vedení bûÏného investiãního úãtu 15. 5. 2004 Raiffeisenbank a.s., Praha

Smlouva o vyuÏití call centra 21. 5. 2004 Raiffeisenbank a.s., Praha

PfiedbûÏná smlouva o v˘voji informaãního systému 2. 7. 2004 Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH, VídeÀ

Smlouva o spolupráci pfii zaji‰Èování propagace 
na akce Raiffeisen Business Circle pro rok 2005

23. 11. 2004 Raiffeisenbank a.s., Praha

Mandátní smlouva 28. 12. 2004 Raiffeisen finanãní poradenství s.r.o., Praha



4.3. V˘ãet jin˘ch právních úkonÛ

Vyplacené dividendy, podíly na zisku a podíly na vlastním kapitálu: zpracovatel vyplatil v úãetním období dividendy ve v˘‰i 
65,0 milionÛ Kã (75 % pro Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m.b.H. a 25 % pro Raiffeisenbank a.s.).

Ostatní poskytnutá a pfiijatá plnûní: Zpracovatel poskytl v úãetním období spoleãnosti Raiffeisenbank a.s. úrokové v˘nosy z mezibankovních
termínovan˘ch vkladÛ ve v˘‰i 253 172 Kã. Zpracovatel pfiijal od Raiffeisenbank a.s. úrokové v˘nosy z mezibankovních termínovan˘ch
vkladÛ ve v˘‰i 5 808 306 Kã, úroky z bûÏn˘ch úãtÛ ve v˘‰i 176 020 Kã a úrokové v˘nosy z hypoteãních zástavních listÛ emitovan˘ch
spoleãností Raiffeisenbank a.s. ve v˘‰i 220 789 Kã.

4.4. V˘ãet opatfiení

Dne 25. srpna 2005 byl uskuteãnûn pfievod 4 875 kusÛ akcií Raiffeisen stavební spofiitelny a.s. ze spoleãnosti Raiffeisen Bausparkasse
G.m.b.H., se sídlem Wiedner Hauptstrasse 94, 1051 Wien, na spoleãnost Raiffeisen Bausparkassen Managementservice und
Beteiligungs-gesellschaft m.b.H., se sídlem Wiedner Hauptstrasse 94, A – 1050 Wien, která se dne 30. prosince 2005 pfiejmenovala
na Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH.

4.5. Závûreãné prohlá‰ení pfiedstavenstva

S ohledem na námi pfiezkoumané právní vztahy mezi zpracovatelem a propojen˘mi osobami je zfiejmé, Ïe v dÛsledku smluv, jin˘ch
právních úkonÛ ãi ostatních opatfiení uzavfien˘ch, uãinûn˘ch ãi pfiijat˘ch zpracovatelem v úãetním období 2005 v zájmu nebo na popud
jednotliv˘ch propojen˘ch osob nevznikla zpracovateli Ïádná újma.

Prohlá‰ení: Raiffeisen stavební spofiitelna a.s. prohla‰uje, Ïe tuto zprávu zpracovala podle dostupn˘ch údajÛ ke dni sepsání této zprávy
a Ïe pfii jejím zpracování postupovala s péãí fiádného hospodáfie.

84

Mag. Kurt Matouschek
pfiedseda pfiedstavenstva

Ing. Jan Jeníãek
místopfiedseda pfiedstavenstva

Dr. Ing. Pavel Chmelík
místopfiedseda pfiedstavenstva

Pfiedstavenstvo Raiffeisen stavební spofiitelny:



Poznámky



Raiffeisen stavební spofiitelna a.s.
Konûvova 2747/99

130 45 Praha 3
E-mail: rsts@rsts.cz

Internet: www.rsts.cz 
Info: 800 11 22 11 


