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1.1. ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO 

Vážení podílníci Peněžního domu, spořitelního družstva,

pro Peněžní dům, spořitelní družstvo a jeho členy bez ohledu na výši vloženého podílu byl loňský rok v řadě 
ohledů zcela mimořádný. Významně, o víc jak pětinu, jsme posílili nejen členskou základnu, ale především o 
dvě třetiny narostly členské vklady a o tři čtvrtiny jsme zvýšili objem úvěrů. Tyto údaje dokumentují, že 
jsme si vloni vytvořili potřebné předpoklady pro zlepšené hospodářské výsledky pro další roky. 
Vedení  Peněžního  domu  se  však  vloni  muselo  a  dosud  musí  vyrovnávat  s ještě  složitější  výzvou,  než 
zajišťovat nárůst kvantitativních ukazatelů družstva, s globální hospodářskou a finanční krizí. Ta má své 
ohnisko  sice  daleko  za  Atlantickým  oceánem,  ale  její  důsledky  už  naplno  pociťuje  i  Evropa,  Českou 
republiku a její finanční a hospodářský sektor nevyjímaje. Pravda, s rizikem se musí ve finančnictví počítat 
vždy, protože půjčujeme naše společné peníze těm našim členům, kteří mají tu lepší, tu horší podnikatelský 
záměr, a nikdo dopředu neví, zda skutečně vyjde, či ne, zda se úvěr řádně splatí, či zda budou potíže, ale i 
míra  tohoto  rizika  se  může  rychle  změnit.  Právě  to  se  vloni  stalo.  Bylo  pak  logické,  že  při  zhoršení 
ekonomického prostředí, které bylo cítit již od podzimu roku 2007 a naplno se projevilo zhruba v posledních 
osmi měsících, to jako první pocítil finanční sektor. Ten je velkým věřitelem a právě komplikace v podnikání 
u mnoha dlužníků se nemohla neprojevit ani u nás jakožto financující instituce. A to hned dvakrát – jednou 
v tom, že jsme nedostávali dohodnuté splátky v řádném termínu a jednak proto, že na takto problematické 
úvěry jsme povinni vytvářet ze svého zisku nemalé finanční rezervy. 
Dosavadní politika Peněžního domu až dosud vždy byla a i nadále je velmi obezřetná. Je to vidět třeba na 
rozhodování  o  konkrétních  úvěrech  a  jim  podobných  operacích  především  v  úvěrové  komisi  i 
představenstvu. Proto poté, co bylo možné správně odhadnout nastupující hospodářskou krizi, její hloubku, 
rozsah i případné důsledky, bylo možné včas „zatáhnout za záchrannou brzdu“ i v běžné činnosti Peněžního 
domu  s cílem  vyhnout  se  zjevným  rizikům,  bezprostředně  ohrožujícím  stabilitu  záložny  a  peníze  Vás, 
podílníků. Peněžní dům se proto vyhnul možná sice potenciálně výnosným, ale za dané situace nepřiměřeně 
riskantním operacím, zajistil si dostatek likvidních titulů a volné peníze vložil do bank a záložen, kde měl 
informace o vysoké míře jejich stability a vysoké návratnosti. Na druhé straně za tyto bezpečně investované 
peníze nešlo očekávat dosažení původně uvažovaných výnosů. Přestože cena za tuto strategii  je vysoká, 
v ukazateli  čistého zisku jsme nepokračovali  v nastoupené trajektorii jeho navyšování, považuji ji v dané 
mimořádné situaci za správnou. Krize nás sice zasáhla, ale jen okrajově, procento tzv. kvalifikovaných úvěrů 
máme velmi nízké a dokonce nižší,  než mnohem větší  finanční  ústavy, byť i  na opožděné či  zastavené 
splátky úvěrů jsme byli nuceni obětovat část loňského zisku.
Za to, že jsme si řadou strategických kroků jak v obchodní činnosti, tak v technickém vybavení či i ve změně 
sídla vytvořili  nezbytné předpoklady k dobrým hospodářským výsledkům v dalších letech, jsme museli  i 
hodně obětovat,  prakticky celý zbývající zisk a ještě ani  to nestačilo k udržení  kladného hospodářského 
výsledku, a proto jsme skončili v malé ztrátě necelých sto tisíc korun. Jsem však přesvědčen, že nejde v dané 
konstelaci  o  neúspěch,  že  i  tuto  částku  je  koneckonců  možné  považovat  spíše  za  jakousi  investicí  do 
budoucna. Byť jsme museli vynaložit poměrně vysoké náklady, jen díky nim nyní máme ucelenou nabídku 
dobrých  finančních  produktů,  funkční  a  pro  klienty  i  pohodlný  informační  bankovní  systém,  příjemné 
prostředí pro klienty i pro naše zaměstnance, kteří jsou, spolu s klienty, našim největším bohatstvím. Jsme 
jednou  z prvních  záložen,  která  umožňuje  svým  klientům   obsluhu  účtů  prostřednictvím  internetu  a 
mobilního telefonu. V současnosti tedy již nabízíme téměř kompletní nabídku bankovních služeb, v čemž je 
největší potenciál Peněžního domu. 
Ověřili jsme si vloni i něco zcela nového: že jsme schopni – byť za nemalou cenu – čelit i spoustě rizik, které 
po Evropě (o Spojených státech ani  nemluvě) způsobily  kolaps s námi nesrovnatelně větších finančních 
gigantů, dnes žádajících miliardové záchranné injekce od svých vlád nutných záchraně celého finančního 
systému Německa, Velké Británie, Francie, Belgie a tak podobně před zhroucením.
Krize zdaleka není zažehnána, spíše lze již v nejbližších měsících očekávat její prohloubení. Bude to mít zas 
tvrdý dopad do snížení příjmů spousty rodin, do zhoršených možností splátek jim poskytnutých úvěrů, či 
půjček, ať jsme je schvalovali se sebevětší opatrností a s náležitými zárukami. Proto je namístě i nadále 
maximální obezřetnost jak při úvěrových operacích, tak ve finančním investování, třeba i na přechodnou 
dobu dál na úkor zisku. Na druhé straně tam, kde se dá předpokládat, že našemu členu může naše peněžní 
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družstvo pomoci půjčenými penězi účinně dovést jeho nadějný podnikatelský záměr do efektivního konce, 
tak takový úvěr nejspíše poskytneme. Soudím, že tu nepůjde o charitu, ale o naplňování principu družstevní 
výpomoci mezi členy našeho družstva, který je platný nejen v dobách hojnosti, ale i když se nedaří. Dokonce 
soudím, že v dobách zlých je ještě důležitější si ho připomínat a hlavně uplatňovat.  
Opíráme se o Vaši důvěru, a proto je na místě mít důvěru také k Vám. Je to ostatně jediná cesta, jak se 
postupně, ale bez zbytečného otálení vrátit na cestu dobrých hospodářských výsledků. Přejme si k tomu také 
trochu štěstí. 

Ing. Jaroslav ŠULC, CSc.
předseda představenstva

2.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PENĚŽNÍM DOMĚZÁKLADNÍ INFORMACE O PENĚŽNÍM DOMĚ

Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo
do 31. 8. 2006 existující pod označením První slovácké spořitelní družstvo

Sídlo: Uherské Hradiště, Havlíčkova 1221, PSČ  686 01
IČ: 645 08 889
Registrace: zápis v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v 

Brně, oddíl Dr., vložka 2728
Datum zápisu: 18. března 1996
Právní forma: družstvo
Poslední změna v OR: dne 26. 8. 2008 zápis změny sídla družstva

Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku: 

- přijímání vkladů od členů 
- poskytování úvěrů členům 
- finanční leasing pro členy 
- platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy 
- otvírání akreditivů pro členy 
- obstarávání inkasa pro členy 
- pronájem bezpečnostních schránek členům 
- výlučně za účelem zajištění povolených činností podle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb. 

o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů:
a) ukládání vkladů v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank 
b) přijímání úvěrů od družstevních záložen a bank 
c) nabývání majetku a dispozice s ním 
d) obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za

účelem zajištění rizik, vyplývajících z činností podle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb.
o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů

e) obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li zákon jinak
- poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky za členy
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Přehled činností skutečně vykonávaných: 

- přijímání vkladů od členů 
- poskytování úvěrů členům 
- platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy 
- obstarávání inkasa pro členy 
- výlučně za účelem zajištění povolených činností podle §3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb.  

o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů: 
a) ukládání vkladů v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank 
b) přijímání úvěrů od družstevních záložen a bank 
c) nabývání majetku a dispozice s ním

3.3. VOLENÉ ORGÁNY PENĚŽNÍHO DOMU  VOLENÉ ORGÁNY PENĚŽNÍHO DOMU  

Představenstvo 

Jméno a příjmení, titl. Funkce Poznámka

Ing. Jaroslav Šulc, CSc. Předseda zvolen ČS 27. 09. 2004, výkon funkce 
od 01. 10. 2004, opětovná volba 22. 06. 2007

Ing. Andrea Riedlová Místopředsedkyně zvolena ČS 20. 04. 2006, 
výkon funkce od 20. 04. 2006

Ing. Miluše Taláková Člen zvolena ČS 13. 12. 2006 
výkon funkce od 13. 12. 2006,

Kontrolní komise

Jméno a příjmení, titl. Funkce Poznámka

Ing. Jiří Vyskočil Předseda zvolen ČS 30. 06. 2003, výkon funkce od 01. 04. 2003, 
opětovná volba 29. 06. 2006

Miroslav Valenta   Místopředseda zvolen ČS 29. 06. 2006, výkon funkce od 29. 06. 2006 
Ing. Jiří Křen Člen zvolen ČS 20. 04. 2006, výkon funkce od 20. 04. 2006
Ing. Miroslav Maluš Člen zvolen ČS 19. 11. 2007, výkon funkce od 19. 11. 2007
Mgr. Andrea Kuchařová Člen zvolen ČS 19. 11. 2007, výkon funkce od 19. 11. 2007
Ing. Zdeněk Vašátko Člen zvolen ČS 19. 11. 2007, výkon funkce od 19. 11. 2007
Josef Jehlička Člen zvolen ČS 19. 11. 2007, výkon funkce od 19. 11. 2007
Ing. Jarmila Havlová Člen zvolen ČS 17. 12. 2008, výkon funkce od 17. 12. 2008

Ing. Antonín Smetka Člen zvolen ČS 19. 11. 2007, výkon funkce od 19. 11. 2007, 
zánik funkce ke dni 20. 6.2008 

Úvěrová komise

Jméno a příjmení, titl. Funkce Poznámka

Jaroslav Martinák Předseda zvolen ČS 01. 03. 1996, opětovná volba na ČS 
30. 03. 1999, 28. 06. 2002, 30. 06. 2005, 26. 6. 2008

Ing. Jan Möller  Místopředseda

zvolen ČS 26. 03. 1998, opětovná volba na ČS 
30. 03. 1999, 28. 06. 2002, zvolen místopředsedou dne 
14. 10. 2002, opětovná volba na ČS 30. 06. 2005, 
26. 6. 2008

Ing. Stanislav Mikula Člen zvolen ČS 30. 06. 2003, výkon funkce od 13. 11. 2002, 
opětovná volba na ČS 30. 06. 2005, 26. 6. 2008

Ing. Miroslav Hartig Člen zvolen ČS 27. 09. 2004, výkon funkce od 04. 08. 2004, 
opětovná volba 22. 06. 2007

Ing. Petra Brodzianská Člen zvolena ČS 29. 06. 2006, výkon funkce od 29. 06. 2006
Ing. Marcela Mrázková Člen zvolena ČS 19. 11. 2007, výkon funkce od 19. 11. 2007
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Všichni členové volených orgánů na základě svých kvalifikačních předpokladů a dosavadních zkušeností 
získali od ČNB osvědčení pro výkon funkce podle § 2a zákona č. 87/1995 Sb., v platném znění. 

4.4. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVAZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

Představenstvo  Peněžního  domu  zasedá  pravidelně  dle  potřeby,  přičemž  aktuální  záležitosti  jsou 
projednávány elektronicky  per  rollam.  Představenstvo  se  drží  zásady,  že  důležitá  strategická  rozhodnutí 
předem  konzultuje  s dalšími  zainteresovanými  osobami,  a  proto  v případě  potřeby  jsou  na  zasedání 
představenstva přizváni také předsedové úvěrové a kontrolní komise a významní podílníci družstva.
Na  jednotlivých  zasedáních  představenstva  se  hodnotila  činnost  družstva,  projednával  aktuální  stav 
legislativy a hospodaření, přijímala se usnesení na zabezpečení plynulého a efektivního provozu družstva. 
V průběhu roku 2008 se vykrystalizovalo zásadní zadání pro představenstvo PD: za každou cenu udržet 
stabilitu záložny v nastupující hospodářské krizi, a raději obětovat výnosy. 
Tato „opatrná“ úvěrová politika sice spolehlivě zajišťuje dostatek likvidních zdrojů, ale „je drahá“. Bohužel 
se promítla do nižší hodnoty výnosových úroků, a to více, než bylo původně plánováno. PD totiž veškeré své 
volné zdroje investuje pouze do úvěrů a vkladů u jiných finančních institucí, tedy relativně velmi bezpečně, 
což má v současné době nervozity na finančních trzích své opodstatnění. Vklady u jiných institucí jsou ale 
úročeny nižší úrokovou sazbou, než by činil výnosový úrok z poskytnutých úvěrů. Žádné volné prostředky 
PD nebyly nikdy investovány do cenných papírů, a proto celosvětové burzovní propady finančních investic 
náš PD nijak neohrozily. 
Česká národní  banka pečlivě sleduje likviditu jednotlivých finančních institucí.  Peněžní dům na podzim 
2008 ČNB informoval, že nepociťuje v souvislosti se světovou finanční krizí  žádné negativní dopady v 
oblasti likvidity. PD měl k dispozici likvidní zdroje ve výši asi 50 % všech vkladů,  přestože minimální výše 
likvidních zdrojů je interním předpisem stanovena na úrovni 15 % vkladů. Z důvodu velké opatrnosti při 
posuzování žádostí o úvěr vykazoval Peněžní dům likvidní zdroje (splatnost max. 6 týdnů) dlouhodobě ve 
výši asi 40 - 60 % vkladů. 
Nastavená politika Peněžního domu se projevila výrazným nárůstem vkladů členů téměř o 70 % na celkovou 
hodnotu 157 mil. Kč, a také postupným nárůstem objemu úvěrů celkem o 74 % na hodnotu 137 mil. Kč. To 
vše potvrzuje skutečnost, že strategie rozvoje PD je správně nastavená. Mimo to v prosinci 2008 schválila 
mimořádná členská schůze Peněžního domu navýšení základního kapitálu o více než 70 % dosavadní výše, 
což jen dále podporuje stabilitu PD a tvoří ideální podmínky pro další rozvoj v následujícím období. Velká 
část úvěrů ale byla čerpána až koncem roku 2008, a proto se úrokové výnosy z těchto nových úvěrů promítly 
do hodnoty výnosových úroků pouze okrajově. 
Po celý rok 2008 se družstvo snažilo více přiblížit klientům a také rozšířit počet klientů prostřednictvím 
zlepšení nabídky služeb. Hlavní změnou bylo, že se Peněžní dům stal účastníkem platebního systému České 
národní banky (Peněžní dům má vlastní bankovní kód 2200). Mimo to byly investovány nemalé prostředky 
do nového softwaru, který umožnil nabídnout klientům ovládání účtů prostřednictvím internetu a v nejbližší 
době i  prostřednictvím mobilních telefonů.  A v neposlední  řadě i  snížením základního členského vkladu 
z 1200 Kč na 100 Kč,  zrušením zápisného ve výši  200  Kč a  přestěhováním sídla  Peněžního  domu do 
atraktivnějších prostor v Havlíčkově ulici. 
Byla  upravena  i  produktová  nabídka,  která  se  stala  vstřícnější  –  např.  speciální  vánoční  akce  MOBIL 
ZDARMA PŘI ZALOŽENÍ TERMÍNOVANÉHO VKLADU anebo možnost úrokových bonusů při vlastnictví 
vyšších členských vkladů na základním kapitálu Peněžního domu. Současně se zpřísnilo poskytování úvěrů a 
nastavilo  se  konzervativní  a  obezřetné  posuzování  úvěrových žádosti.  PD nešel  do  žádných rizikových 
operací. Taková politika „na jistotu“ měla samozřejmě své nemalé náklady, fakticky to znamenalo zastavení 
růstu zisku, na druhé straně se ale plně zachránil kapitál našich členů. Veškeré náklady ale bylo nezbytné 
vynaložit a představenstvo věří, že se budou vracet, byť až s určitým časovým odstupem.

Představenstvo  v hodnoceném období  pracovalo v  souladu  se  zákonem č.  87/1995 Sb.  o  spořitelních  a 
úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se stanovami družstva a příslušnými právními 
předpisy,  především  v souladu  s vyhl.  č.  123/2007  Sb.  o  pravidlech  obezřetného  podnikání.   Členům 
představenstva jsou za rok 2008 navrženy odměny z titulu výkonu působnosti orgánu v celkové výši 14.000 
Kč. Navržené odměny budou vyplaceny až po jejich případném schválení řádnou členskou schůzí. Členové 
představenstva v loňském roce nepřijali od družstva žádné nepeněžité příjmy nebo dary. 
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Návrh představenstva na úhradu hospodářského výsledku

Dle účetní závěrky vykazuje Peněžní dům k 31. 12. 2008 ztrátu ve výši 96.254,51 Kč.

V § 9 odst. 2 zákona č. 87/1995 Sb. je stanoveno, že pokud družstevní záložna vykáže ztrátu, tak je povinna 
na členské schůzi rozhodnout při schvalování řádné účetní závěrky o úhradě této ztráty z rizikového fondu, 
rezervního fondu a nerozděleného zisku minulých let. 

Vzhledem k tomu že PD eviduje k 31. 12. 2008 nerozdělený zisk z předchozích období ve výši 710.633,47 
Kč, tak představenstvo navrhuje: 

• uhradit ztrátu ve výši 96.254,51 Kč z nerozděleného zisku z předchozích období
• uhradit  podíl  na  zisku  minulých  let  ve  výši  6.617,07  Kč  připadající  na  vypořádací  podíly,  a  to 

z nerozděleného zisku předchozích období. 

Konečné rozhodnutí o způsobu úhrady hospodářského výsledku za rok 2008 stanoví členská schůze na svém 
zasedání. 

5.5. ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISEZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE

V průběhu  roku  2008  kontrolní  komise  Peněžního  domu prováděla  úkony,  které  jí  náleží  z příslušných 
právních  předpis  a  ze  stanov  PD.  Na  svých  zasedáních  kontrolovala  vybrané  okruhy  hospodaření, 
projednávala se činnost představenstva a úvěrové komise družstva. 
V rámci svých kompetencí se komise zabývala kontrolou veškeré činnosti družstva. Kontrolní komise se 
během  svých  zasedání  zaměřovala  především  na  dodržování  ukazatelů  stanovených  právními  předpisy, 
kontrolovala  zásady  poskytování  úvěrů  a  sledovala  průběžně  vývoj  klasifikovaných  úvěrů.  Mimo  jiné 
prováděla  i  fyzické kontroly  hotovosti  a  funkčnost  bezpečnostního  systému.  Komise  konstatuje,  že  pro 
plnění svých úkolů měla veškeré podmínky a na vyžádání dostávala řádně a včas potřebné informace a 
podklady. Komise prohlašuje, že neshledala v hospodaření družstva žádné závažné nedostatky. 
Kontrolní komise dohlížela i na funkčnost a efektivnost řídícího a kontrolního systému. Podílela se i  na 
směrování, plánování a vyhodnocování činnosti vnitřního auditu. Kontrolní komise také kontrolovala plnění 
všech povinností PD v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti. 
Zástupce kontrolní komise se zúčastňuje rozšířeného zasedání představenstva družstva, čímž aktivní formou 
prosazuje  zásady  kontrolní  činnosti  a  ovlivňuje  závažná  rozhodnutí  statutárního  orgánu  z hlediska 
dodržování zákonných norem a interních předpisů družstva. 
Členům kontrolní komise jsou za rok 2008 navrženy odměny z titulu výkonu působnosti orgánu v celkové 
výši 19.500 Kč. Navržené odměny budou vyplaceny až po jejich schválení řádnou členskou schůzí. Členové 
kontrolní komise nepřijali od družstva žádné nepeněžité příjmy ani dary. 

Na základě požadavku České národní banky se na PD vztahovala povinnost ověření všech částí řídícího a 
kontrolního systému družstevní záložny auditorem pro rok 2008. PD ale vznesl připomínky k původnímu 
záměru ČNB a požádal o zvážení možnosti  zúžení externího auditu pouze na vybrané oblasti  řídícího a 
kontrolního systému, a to především z důvodu jednoduché organizační struktury družstva, rozsahu a povaze 
činnosti družstva. ČNB tomuto vyhověla a svůj požadavek na ověření řídícího a kontrolního systému záložny 
pro rok 2008 omezila pouze na systém řízení úvěrového rizika. 
Samotný externí audit pak provedla auditorská společnost ARSM, s.r.o. zapsaná do seznamu auditorských 
společností, osvědčení č. 452 vydané Komorou auditorů ČR, se sídlem Litochlebská 200/12, Praha 10. 
Na  základě  výsledků  zjištěných  při  ověřování  činnosti  řídícího  a  kontrolního  systému  v oblasti  řízení 
úvěrového rizika k 31. 12. 2008 auditor ve své zprávě konstatuje, že Peněžní dům s přihlédnutím k rozsahu a 
povaze činnosti i k počtu zaměstnanců, splňuje požadavky kladené na tento systém ustanoveními vyhlášky č. 
123/2007 Sb.  v platném znění.  Zavedené systémy řízení  i  kontrolní  mechanismy se jeví  jako funkční  a 
zabezpečující obezřetné podnikání Peněžního domu s cílem vyloučit rizika, která by negativně ovlivnila jeho 
hospodaření. Zjištěné nedostatky byly spíše formálního charakteru s nízkou mírou závažnosti a družstvo již 
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postupně  provádí  kroky  k jejich  odstranění.  Kontrolní  komise  byla  s tímto  závěrem  auditora  řádně 
seznámena. 
Účetní závěrka za rok 2008 již byla auditovaná, ale ke dni zpracování návrhu výroční zprávy dosud nebyl 
ukončen audit výroční zprávy. Auditor již sdělil vedení PD, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a 
vhodný základ pro vyjádření výroku auditora –  bez výhrad. Podle názoru auditora účetní závěrka podává 
věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace PD a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za 
rok 2008 je v souladu s českými účetními předpisy.
Kontrolní  komise  byla  seznámena s výroční  zprávou PD za období  roku 2008.  Kontrolní  komise  došla 
k závěru, že výroční zpráva věrně popisuje situaci PD a nemá k této zprávě výhrady. Kontrolní komise tedy 
doporučuje  členské  schůzi  schválit  řádnou  účetní  závěru,  jak  byla  představenstvem  předložena  a  také 
schválit návrh představenstva na úhradu vzniklého hospodářského výsledku. 

6.6. ZPRÁVA ÚVĚROVÉ KOMISEZPRÁVA ÚVĚROVÉ KOMISE

Úvěrová komise se v roce 2008 scházela pravidelně dle aktuální potřeby projednávání úvěrových případů, 
což  bylo  obvykle  dva  až  třikrát  měsíčně.  Na  svých  zasedáních  se  úvěrová  komise  zabývala  zejména 
rozhodováním souvisejícím s agendou žádostí o poskytnutí úvěru a zajištění úvěru, ale také projednáním 
žádostí  o restrukturalizace úvěrů a v  případě potřeby komise  navrhovala  i  způsob řešení  pohledávek se 
selháním. 
Úvěrová komise při projednávání žádostí o úvěr dbala na to, aby rozhodnutí o poskytnutí úvěru byla vždy 
činěna  v souladu  se  stanovami,  schválenými  interními  předpisy  a  všemi  nastavenými  limity.  Z důvodu 
minimalizace  rizika  nesplácení  úvěru  byla  vyhodnocována  především  kvalita  zajištění  úvěrů  a  bonita 
žadatele, a to vše se zřetelem k rychle se zhoršující hospodářské situaci.
Podmínky  kapitálové  přiměřenosti,  úvěrové  angažovanosti  a  hodnoty  kapitálových  požadavků  na  krytí 
úvěrového rizika byly dodrženy v souladu s platnými právními předpisy. Velmi obezřetná politika úvěrové 
komise v dané konstelaci přispěla k tomu, že i v roce 2008 PD záměrně držel vysoké hodnoty ukazatelů 
kapitálové  přiměřenosti,  a  to  dokonce  na  několikanásobně  vyšší  úrovni,  než  je  vyžadováno  právními 
předpisy.  

V roce 2008 nebyly poskytnuty žádné nové úvěry členům volených orgánů PD. Družstvo eviduje pouze 
zůstatky úvěrů z let předcházejících, a to u dvou členů úvěrové komise a u dvou členů kontrolní komise. 
Celková výše nesplacených zůstatků jistin u těchto úvěrů je k 31. 12. 2008 ve výši 1.249.238 Kč včetně 
povoleného debetu na běžném účtu. Dvě zaměstnankyně PD vykazují zůstatek svých úvěrů v celkové výši 
31.252 Kč. Všechny uvedené úvěry byly poskytnuty za podmínek stanovených zákonem a v souladu se 
stanovami a interními předpisy družstva. Záruky vydané družstvem za členy volených orgánů a řídících osob 
v loňském roce poskytnuty nebyly.
Členům úvěrové komise jsou za rok 2008 navrženy odměny z titulu výkonu působnosti orgánu v celkové 
výši 52.000 Kč. Navržené odměny budou vyplaceny až po jejich schválení řádnou členskou schůzí. Členové 
úvěrové komise nepřijali od družstva žádné nepeněžité příjmy ani dary. 

7.7. PLNĚNÍ PRAVIDEL OBEZŘETNÉHO PODNIKÁNÍPLNĚNÍ PRAVIDEL OBEZŘETNÉHO PODNIKÁNÍ

ÚDAJE O KAPITÁLU
Peněžní dům stanovuje kapitál na individuálním základě dle vyhl. č. 123/2007 Sb. Kapitál PD k 31. 12. 2008 
je tvořen zejména splacenými členskými vklady ve výši 44.202.700 Kč, zákonným rezervním a rizikovým 
fondem ve výši 412.000 Kč a nerozděleným ziskem minulých let ve výši 710.633 Kč. Z výše kapitálu se 
odečítá  i  hodnota  ztráty  za  běžné  účetní  období.  Odčitatelnou  položku  z původního  kapitálu  tvoří  i 
zůstatková hodnota nehmotného majetku (softwaru) ve výši 5.317.932 Kč.  
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Údaje o kapitálu                                         (v tis. Kč) k 31.12.2008 k 31.12.2007
Kapitál celkem 39 911 35 366
Původní kapitál (Tier 1) 39 911 35 366
    Splacené členské vklady členů DZ 44 203 36 907
    Rezervní fondy a nerozdělený zisk celkem 1 122 915
        Povinné rezervní a rizikové fondy 412 204
        Ostatní fondy z rozdělení zisku 0 0
        Nerozdělený zisk z předchozího období 710 711
        Zisk za účetní období po zdanění 0 0
        Neuhrazená ztráta z předchozích období 0 0
    Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace 0 0
    Zisk za běžné účetní období 0 0
    Ztráta za běžné účetní období -96 0
    Čistý zisk z kapitalizace budouc. příjmů ze 
sekuritizace 0 0
    Zisk/ztráta z ocenění závazků v RH z titulu úvěr. 
rizika 0 0
    Další odčitatelné položky z původního kapitálu 
celkem -5 318 -2 456
        Goodwill 0 0
        Nehmotný majetek jiný než goodwill -5 318 -2 456
Dodatkový kapitál (Tier 2) 0 0
Odčitatelné položky od původ. a dodat. kapitálu 
(Tier 1+Tier2) 0 0
Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3) 0 0

ÚDAJE O KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH

Peněžní dům k výpočtu kapitálového požadavku k úvěrovému riziku aplikuje standardizovaný (STA) přístup. 
Pro výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku je aplikován přístup základního ukazatele (BIA 
přístup). 

Údaje o kapitálových požadavcích 31.12.2008
Kapitálové požadavky celkem 12 355
Kapitálové požadavky k úvěrovému riziku k expozicím 
celkem 11 658
    Kapitálové požadavky k expozicím vůči institucím 933
    Kapitálové požadavky k podnikovým expozicím 8 303
    Kapitálové požadavky k retailovým expozicím 714
    Kapitálové požadavky k expozicím zajištěným 
nemovitostmi 500
    Kapitálové požadavky k expozicím po splatnosti 143
    Kapitálové požadavky k ostatním expozicím 1 065
Kapitálové požadavky k operačnímu riziku celkem 697
    Kapitálové požadavky k operačnímu riziku 697
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VYBRANÉ KVANTITATIVNÍ UKAZATELE 

Poměrové ukazatele      (vychází se ze stavu 8 
osob)

31.12.
2008

30.9.
2008

30.6.
2008

31.3.
2008

31.12.
2007

Ukazatel kapitálové přiměřenosti 25.84 % 32.65 % 36.94 % 41.84 % 39.20 %
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06 % -0.05 % 0.32 % 0.73 % 1.02 %
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.24 % -0.20 % 1.22 % 2.70 % 2.92 %
Aktiva na jednoho zaměstnance                      (v 
tis. Kč) 25 556 22 173 20 663 19 293 16 710 
Správní náklady na jednoho zaměstnance       (v 
tis. Kč) 778 726 655 561 486 
Zisk nebo ztráta po zdanění na jednoho 
zaměstnance -12 -10 60 132 130

Ukazatel kapitálové přiměřenosti = 8 % * Kapitál / kapitálové požadavky 

ROAA (rentabilita průměrných aktiv): ukazatel vyjadřuje, jak efektivně je družstvo schopno využívat svých 
aktiv k tvorbě zisku během účetního období
ROAE (rentabilita průměrného vlastního kapitálu): ukazatel vyjadřuje výnosnost vlastních zdrojů, členských 
vkladů, investovaných členy družstva.

Limity angažovanosti portfolia 

Vyhláškou č.  123/2007 Sb.  je  stanoveno,  že  angažovanost  portfolia vůči  osobě nebo ekonomicky spjaté 
skupině osob nesmí přesáhnout 25 % kapitálu záložny. Tento limit byl dodržen. 

Úhrn velkých angažovaností (nad 10 % kapitálu) vůči osobám nebo ekonomicky spjatým skupinám osob 
nesmí přesáhnout 800 % kapitálu. Ke dni 31. 12. 2008 byl úhrn všech velkých angažovaností ve výši 214 
%.
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8.8. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

8.1 ROZVAHA

 A K T I V A
Běžné účetní období (BÚO) Minulá účetní 

období

Brutto Korekc
e Netto 2007 2006

  1 2 3 4 5

1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních 
bank 2 951 0 2 951 597 711

2. St. bezkup. dluhop. a ostatní CP 
přijímané CB k refinancování 0 0 0 0 0

  v tom:    a) vydané vládními institucemi 0 0 0 0 0
                 b) ostatní 0 0 0 0 0

3. Pohledávky za bankami a za 
družstevními záložnami 58 305 0 58 305 52 530 22 157

   v tom:     a) splatné na požádání 39 406 0 39 406 24 237 22 157
                  b) ostatní pohledávky 18 899 0 18 899 28 293 0

4. Pohledávky za klienty - členy DZ 136 811 -1 015 135 796 77 695 60 713
   v tom:    a) splatné na požádání 798 -273 525 376 0
                  b) ostatní pohledávky 136 013 -742 135 271 77 319 60 713

5. Dluhové cenné papíry 0 0 0 0 0
   v tom:    a) vydané vládními institucemi 0 0 0 0 0
                  b) vydané ostatními osobami 0 0 0 0 0

6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0 0 0 0 0
7. Účasti s podstatným vlivem 0 0 0 0 0

   z toho:    v bankách 0 0 0 0 0
8. Účasti s rozhodujícím vlivem 0 0 0 0 0

   z toho:    v bankách 0 0 0 0 0
9. Dlouhodobý nehmotný majetek 5 681 -363 5 318 2 456 0

   z toho:    a) zřizovací výdaje 0 0 0 0 0
                  b) goodwill 0 0 0 0 0

10. Dlouhodobý hmotný majetek 1 875 -431 1 444 379 303
   z toho:    pozemky a budovy pro provozní 

činnost 0 0 0 0 0

11. Ostatní aktiva 202 0 202 16 0
12. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0
13. Náklady a příjmy příštích období 431 0 431 4 118
    A K T I V A    C E L K E M 206 256 -1 809 204 447 133 677 84 002
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 P A S I V A
Běžné účetní 

období Minulá účetní období
BÚO 2007 2006

1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám  0 0
    v tom:    a) splatné na požádání 0 0 0
                  b) ostatní závazky 0 0 0

2. Závazky vůči klientům - členům družstevních 
záložen 157 460 94 051 48 134

    v tom:    a) splatné na požádání 48 405 33 071 17 290
                  b)  ostatní závazky 109 055 60 980 30 844
3. Závazky z dluhových cenných papírů 0 0 0

    v tom:    a) emitované dluhové cenné papíry 0 0 0

                   b) ostatní závazky z dluhových cenných 
papírů 0 0 0

4. Ostatní pasiva 1 236 638 358
5. Výnosy a výdaje přístích období 521 130 237
6. Rezervy 0 0 0

    v tom:    a) na důchody a podobné závazky 0 0 0
                   b) na daně 0 0 0
                   c) ostatní 0 0 0
7. Podřízené závazky 0 0 0
8. Základní kapitál 44 203 36 907 34 357

    z toho:    a) splacený základní kapitál 44 203 36 907 34 357
                   b) vlastní akcie 0 0 0
9. Emisní užil 0 0 0
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 412 204 150

    v tom:    a) povinné rezervní fondy a rizikové 
fondy 412 204 150

                   b) ostatní rezervní fondy 0 0 0
                   c) ostatní fondy ze zisku 0 0 0
11. Rezervní fond na nové ocenění 0 0 0
12. Kapitálové fondy 0 0 0
13. Oceňovací rozdíly 0 0 0

    z toho:    a) z majetku a závazků 0 0 0
                   b) ze zajišťovacích derivátů 0 0 0
                   c) z přepočtu účastí 0 0 0

14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z 
předchozích období 711 711 498

15. Zisk nebo ztráta za účetní období -96 1 036 268
    P A S I V A    C E L K E M                           204 447 133 677 84 002
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8.2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

 P o l o ž k a
Běžné 
účetní 

období 

Minulá účetní 
období

2007 2006
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 9 598 6 048 4 161
    z toho: úroky z dluhových cenných papírů 0 0 0
2.   Náklady na úroky a podobné náklady 4 170 1 836 861
    z toho: náklady na  úroky z dluhových cenných papírů 0 0 0
3. Výnosy z akcií a podílů 0 0 0
    v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem 0 0 0
                b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem 0 0 0
                c) ostatní výnosy z ostatních akcií a podílů  0 0 0
4. Výnosy z poplatků a provizí 1 505 948 905
5.   Náklady na poplatky a provize 82 103 86
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací (+/-) 0 0 0

7. Ostatní provozní výnosy 962 0 3
8.   Ostatní provozní náklady 127 111 245
9.   Správní náklady 6 225 3 890 3 239
    v tom: a) náklady na zaměstnance 3 502 2 718 2 254
                     z toho:   aa) na mzdy a platy 2 420 1 881 1 569
                                   ab) sociální a zdravotní pojištění 851 657 541
                  b) ostatní správní náklady 2 723 1 172 985

10. Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému 
hmotnému a nehmotnému majetku 0 0 0

11.   Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k 
dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 471 78 16

12. Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a 
zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 49 50 666

13.   Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k 
pohledávkám a zárukám 1 119 -8 1 020

14. Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a 
podstatným vlivem 0 0 0

15.
  Ztráty z převzatých účastí s rozhodujícím a podstatným 
vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s 
rozhodným a podstatným vlivem

0 0 0

16. Rozpuštění ostatních rezerv 0 0 0
17.   Tvorba a použití ostatních rezerv 0 0 0

18. Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo 
podstatným vlivem 0 0 0

19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před 
zdaněním (+/-) -80 1 036 268

20. Mimořádné výnosy 0 0 0
21.   Mimořádné náklady 0 0 0

22. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti 
před zdaněním (+/-) 0 0 0

23. Daň z příjmů 16 0 0
24. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (+/-) -96 1 036 268
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8.3 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

Popis
Základ 
ní 
kapitál

Vlastní 
akcie

Emisní 
ážio

Rezerv 
ní
fondy

Kapitá 
lové 
fondy

Oceňov
.
rozdíly

Zisk 
(ztráta)

Celkem 

Zůstatek k 1.1.2008 36.90
7

0 0 204 0 0 1.747 38.858

Změny účetních metod 0
Opravy zásadních chyb 0
Kurz.a oceň.rozdíly 
nezahrnuté do HV

0

Čistý zisk/ztráta za 
účt.období

-96 -96

Dividendy -828 -828
Převody do fondů 208 -208 0
Použití fondů 0
Emise akcií 0
Snížení základního kapitálu -488 -488
Nákupy vlastních akcií 0
Ostatní změny 7.784 7.784
Zůstatek k 31.12.2008 44.20

3
0 0 412 0 0 615 45.230

8.4 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2008

Firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo
Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště, PSČ 686 01
IČO: 64 50 88 89
OR: firma zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr, vložka 

2728
Datum vzniku: 18. března 1996
Právní forma: družstvo
Předmět činnosti: finanční činnosti ve smyslu zákona č. 87/1995 Sb., v platném znění; a stanov 

družstva

Přehled změn provedených v obchodním rejstříku dne 26. srpna 2008:
- vymazáno sídlo: Uherské Hradiště, Františkánská 1241, PSČ 686 01
- zapsáno sídlo: Uherské Hradiště, Havlíčkova 1221, PSČ 686 01
- vymazán předmět podnikání: poskytování ručení za půjčky a úvěry členů
- zapsán předmět podnikání: poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky za členy
- vymazán zapisovaný základní kapitál: 500.000 Kč
- zapsán zapisovaný základní kapitál: 35.000.000 Kč

INFORMACE O OBORECH ČINNOSTI A ZEMĚPISNÝCH OBLASTECH

PD  se  sídlem  v Uherském  Hradišti  je  družstevní  záložnou  působící  především  ve  Slováckém  regionu. 
Předmět činnosti PD je vymezen zákonem č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech v platném 
znění.  Činnost  družstva  byla  vykonávána  v souladu  s povolením  Úřadu  pro  dohled  nad  družstevními 
záložnami, č.j. 1054/2005/II ze dne 14. října 2005.
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LIDSKÉ ZDROJE

Položka                                              osob 31. 12 2008 31. 12. 2007
Průměrný počet zaměstnanců  8 8
Počet zaměstnanců pro statistické výkazy 8 7
Počet členů – představenstva 3 3
Počet členů – kontrolní komise 8 8
Počet členů – úvěrové komise 6 6

Statutární a dozorčí orgán Jméno a příjmení, titl. Funkce
Představenstvo Ing. Jaroslav Šulc, CSc. Předseda

Ing. Andrea Riedlová Místopředsedkyně 
Ing. Miluše Taláková Člen

Kontrolní komise Ing. Jiří Vyskočil Předseda
Miroslav Valenta   Místopředseda
Ing. Jiří Křen Člen
Ing. Miroslav Maluš Člen
Mgr. Andrea Kuchařová Člen
Ing. Zdeněk Vašátko Člen
Josef Jehlička Člen
Ing. Jarmila Havlová Člen

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOŘITELNÍCH A ÚVĚRNÍCH DRUŽSTEV

Položka k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2006
Počet aktivních členů družstva 1.452 1.204 1.109
Meziroční nárůst v % 20,6 % 8,6 % 13,5 %
Výše základního členského podílu na 1 
člena 100 Kč 1.200 Kč 1.200 Kč

Objem základních členských podílů 145.200 Kč 1.444.800 Kč 1.330.800 Kč
Objem dalších členských podílů 44.057.500 Kč 35.462.400 Kč 33.026.400 Kč
Základní kapitál celkem 44.202.700 Kč 36.907.200 Kč 34.357.200 Kč
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S účinností  od 1. 7.  2008 bylo schváleno snížení základního členského vkladu z původních 1.200 Kč na 
100 Kč. Tato změna vycházela ze strategie zaměřit se na rozšíření členské základny, především retailové 
klientely.  Při  snížení  základního  členského vkladu provedl  PD úhradu částky odpovídající  rozdílu  mezi 
původní výší a sníženou výší základního členského vkladu do 60 dnů ode dne jeho snížení. Převod tohoto 
rozdílu byl proveden na účet klienta u PD. V případě, že člen neměl u PD založen účet, tak byl převod 
proveden na speciální účet, ze kterého bude klientovi na jeho žádost uvedený rozdíl vyplacen. 

Základní kapitál PD je tvořen základními členskými vklady a dalšími členskými vklady, které ve smyslu 
zákona  musí  být  nejméně  v  hodnotě  pětinásobku  základního  členského  vkladu,  tj.  500 Kč.  Ke  konci 
sledovaného období družstvo vykazovalo celkem základní členské vklady ve výši 145.200 Kč, tj. 1.452 osob 
x 100 Kč a další členské vklady ve výši celkem 44.057.500 Kč. Celkem splacený základní kapitál PD k 31. 
12. 2008 činil 44.202.700 Kč.

INFORMACE O UPLATNĚNÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH
 

Účetní závěrka družstva je zpracována dle Vyhlášky MF ČR č. 501/2002 Sb., ze dne 05. 12. 2002, kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 
jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi. 
Účetním obdobím je kalendářní  rok 2008.  Peněžní  dům, spořitelní  družstvo nesestavuje  konsolidovanou 
účetní  závěrku,  protože  nevlastní  žádné účasti  v  jiných  právnických osobách  a  nemá kontrolu  v  žádné 
právnické osobě. PD není registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty.
Zásoby a nákup materiálu se účtuje způsobem „B“. Všechny druhy zásob jsou oceňovány pořizovací cenou. 
Družstvo nevytvořilo ve vlastní režii žádné zásoby.
Dlouhodobý majetek hmotný (DHM) i nehmotný (DNM) se oceňuje pořizovací cenou.  Během účetního 
období  nebyly provedeny změny způsobu oceňování.  Družstvo nevytvořilo  vlastní  činností   DHM nebo 
DNM.
Ocenění cenných papírů a majetkových účastí – PD nevlastní cenné papíry a nemá majetkové účasti v jiných 
právnických osobách.
Hotovost i peníze na účtech jsou evidovány v nominální hodnotě v korunách českých, družstvo nehospodaří 
a neeviduje cizí měnu. Závazky a pohledávky jsou oceněny v nominální hodnotě v korunách českých.

Okamžikem uskutečnění účetního případu je zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den provedení platby, 
popř. inkasa z účtu klienta, den zúčtování příkazů banky s clearingovým centrem ČNB, den připsání prostředků 
na účet u PD. V případech, na které se nevztahuje předchozí ustanovení, se tímto dnem rozumí zejména den, ve 
kterém dojde k nabytí nebo zániku vlastnictví, ke vzniku pohledávky a závazku, jejich změně nebo zániku a 
k dalším skutečnostem, které jsou předmětem účetnictví a které nastaly, popř., o nichž jsou k dispozici potřebné 
doklady tyto skutečnosti dokumentující, nebo které vyplývají z vnitřních podmínek PD. Účetní případy, které 
nelze zúčtovat v běžném účetním období ke dni sestavení účetní závěrky, jsou do daného účetního období 
zaúčtovány prostřednictvím účtů časového rozlišení nebo dohadných položek.

Účtování majetku: 
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40.000 Kč: PD uplatňuje rovnoměrný účetní odpis hmotného majetku. 
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60.000 Kč: PD uplatňuje rovnoměrný odpis nehmotného majetku dle 
sjednané doby používání majetku. 
Drobný hmotný i nehmotný majetek se účtuje přímo do spotřeby.
Soubor  drobného  hmotného  majetku  pořízený  v roce  2006  při  zahájení  provozu  nové  pobočky  se 
rovnoměrně odepisuje jako dlouhodobý majetek. 
Pořízení většího množství drobného dlouhodobého majetku, u kterého se předpokládá jeho využití i v dalších 
letech (např. v roce 2009 náklady na vybavení nového sídla družstva), je na základě postupů stanovených 
interním předpisem evidováno na účtech časového rozlišení a postupně po dobu 60 měsíců rozpouštěno do 
nákladů. 
Družstvo v účetním období  2008 netvořilo  opravné položky k dlouhodobému hmotnému a  nehmotnému 
majetku. PD ve sledovaném období odepisoval dlouhodobý majetek v souladu s odpisovým plánem.
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PD neobchodoval  s  cennými  papíry  a  deriváty,  nerealizoval  devizové  obchody.  Ve  sledovaném období 
družstevní záložna nepoužívala cizích měn.
Výnosové a nákladové úroky jsou účtovány v období, do kterého spadají. Úroky se počítají denně a ke konci 
měsíce se zúčtovávají. 
Rizikově vážená aktiva, zejména zajištěné pohledávky, jsou posuzovány dle Vyhlášky č. 123/2007 Sb., o 
pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. 
Použité zajištění pohledávek má vliv na výpočet kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti družstva.

INFORMACE O POUŽITÝCH FINANČNÍCH NÁSTROJÍCH

I. Úvěrové riziko
a) kvalitativní informace 

• Při úvěrovém hodnocení dlužníka jde o komplexní systém posouzení ekonomických, majetkových 
a dalších sociálních aspektů. Každý dlužník se hodnotí individuálně, jedním z kritérií je hodnocení 
historie působení dlužníka u PD.

• Opravné položky k pohledávkám se tvoří  v souladu s Vyhláškou č. 123/2007 Sb.,  o pravidlech 
obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.

• Mezi  nejčastější  typy  zajištění  úvěrů  patří  ručení  fyzickými  osobami  a  právnickými 
osobami – prohlášením ručitelů, nemovitostmi, ručení zástavou pohledávky, směnkou, notářským 
zápisem s doložkou vykonatelnosti.

• PD nepoužívá hodnocení zveřejňované hodnotícími agenturami.
• Měření  úvěrového  rizika  portfolia  -  jednotlivé  dlužné  pohledávky  se  měsíčně  vyhodnocují  a 

přijímají  se  opatření  na  jejich  odstranění,  které  jsou  v  kompetenci  úvěrové  komise  a 
představenstva družstva.

Přehled jednotlivých kategorií pohledávek k 31. 12. 2008 (včetně příslušenství)

Kategorie pohledávek Výše pohledávky
31. 12. 2008 31. 12. 2007

Sledované pohledávky  2.452 1.842  
Nestandardní pohledávky  2.041 2.231 
Pochybné pohledávky 393 258 
Ztrátové pohledávky 339 140 
Celkem ohrožené a sledované 
pohledávky 5.225 4.471 

Standardní pohledávky 131.585 74.046
Celkem pohledávky za klienty 136.810 78.517
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Kvalita úvěrového portfolia

Položka                                                               v tis. Kč 31. 12. 2008 31. 12. 2007
Pohledávky celkem                                              (brutto) 136.810 78.517
- z toho: ohrožené a sledované pohledávky         (brutto) 5.225 4.470 
- z toho: ohrožené a sledované úvěry po splatnosti 
              (jistina po splatnosti - brutto) 477 232 

Opravné položky celkem 1.015 822 
Podíl ohrožených a sledovaných pohledávek k 
pohledávkám celkem             3,82 % 5,69 %

Podíl ohrožených pohledávek k pohledávkám celkem 2,03 % 3,35 %
Podíl jistiny po splatnosti k úvěrům celkem 0,35 % 0,30 %
Pokrytí klasifikovaných pohledávek opravnými 
položkami           19,43 % 18,39 %

• Vymáhání  pohledávek u dlužníků se realizuje zpravidla zasíláním upomínek,  zasláním žalobní 
upomínky  a  posledního  upozornění  před  podáním  soudní  žaloby.  Když  dlužník  nereaguje, 
družstvo ve spolupráci s právními zástupci řeší vymáhání pohledávky soudní cestou. Na způsob 
vymáhání má vliv výše předpokládaných nákladů k výši dlužné pohledávky a k očekávanému 
výsledku, zohledňuje se i časové hledisko návratnosti dlužné pohledávky.  

• Družstvo  hodnotí  své  úvěrové  portfolio  jako  standardní.  Podíl  ohrožených  pohledávek 
k pohledávkám je v celkové výši 2,03 %.

• PD nemá smluvní závazek z rekurzních dohod.

b) kvantitativní informace

• Limity  angažovanosti  družstva  se  řídí  Vyhláškou  č. 123/2007 Sb.,  o  pravidlech  obezřetného 
podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. PD nepoužívá ke 
snížení úvěrového rizika úvěrové deriváty.

• Restrukturalizované pohledávky – pohledávky, u nichž PD přistoupil vzhledem k finanční situaci 
dlužníka ke změně smluvních podmínek ve prospěch dlužníka. V průběhu účetního období došlo 
k restrukturalizaci pohledávek v celkové výši 190 tis. Kč.

  
II. Tržní riziko

a) kvalitativní informace 
• PD je při své činnosti omezen zákonem č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, jedná 

se především o operace spojené se vklady členů a  o  poskytování  úvěrů,  které jsou spojeny s 
úrokovým rizikem.

• PD nevyužívá deriváty pro obchodování ani spekulace ani zajištění. PD nepodstupuje měnové, 
akciové  ani  komoditní  riziko – nevlastní  žádné  cenné  papíry,  nevstupuje  do  měnových  a 
komoditních pozic, neobchoduje s deriváty ani s nemovitostmi.

• Družstvo nevyužívá inovovaných nebo komplexních nástrojů.
• K zajištění se proti vlivu změn tržních úrokových měr družstvo využívá smlouvy, ve kterých je 

sjednána pohyblivá úroková sazba a případné dodatky k těmto smlouvám.
• Úroková citlivost aktiv, pasiv a podrozvahových položek na změny externích úrokových měr je 

limitně malá. Finanční pozice a peněžní toky jsou vystaveny přiměřenému riziku pohybů běžných 
tržních úrokových sazeb. Úroková politika je plně v kompetenci představenstva družstva.

• Metody  měření  úrokového  rizika  z  důvodu  nízkého  počtu  poskytovaných  služeb  a  rozsahu 
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finančních  prostředků  nejsou  využívány.  Metody  používané  při  stanovování  úrokových  sazeb 
vycházejí z dosahovaného hospodářského výsledku družstva, historie vkladů členů s přiměřeným 
zřetelem  na  sledování  úrokových  sazeb  stanovených  ČNB a  jednotlivých  bankovních  domů. 
Družstvo  upřednostňuje  úrokové  nástroje  s  pohyblivou  úrokovou  sazbou,  a  tím  se  snaží 
minimalizovat úroková rizika.

b) kvantitativní informace
• Deriváty nejsou využívány.
• Změny úrokové míry nebo data splatnosti u aktiv a závazků nejsou předem stanoveny. Změny 

úrokové míry a smluvních podmínek jsou v kompetenci družstevních volených orgánů.
• Družstvo vede aktiva i závazky pouze v české měně, neprovádí obchodování s devizami.
• Metoda VAR není v družstvu používána.
Lze konstatovat, že úroková rizika jsou v bilanci harmonizované.

III. Riziko likvidity

Riziko likvidity je riziko možné ztráty, kterou družstvo může utrpět, když není schopno refinancovat své 
finanční závazky. Cílem řízení likvidity je dosažení a udržení odpovídající struktury a objemu jednotlivých 
typů aktiv, závazků podrozvahových položek na denní bázi pro období do konce daného týdne. 
Z důvodu velké opatrnosti při posuzování žádostí o úvěr vykazoval Peněžní dům během roku 2008 likvidní 
zdroje (splatnost max. 6 týdnů) dlouhodobě ve výši asi 40 - 60 % vkladů, přestože minimální výše likvidních 
zdrojů je interním předpisem stanovena na úrovni 15 % vkladů.

INFORMACE O VÝZNAMNÝCH POLOŽKÁCH UVEDENÝCH V ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU 
A ZTRÁTY

Ve vykazovaném účetním období  PD nedělalo  žádnou  úpravu pro  splatnou  daň  z  příjmů  za  předchozí 
období, rovněž družstvo nevykazuje nákladovou ani výnosovou položku na splatnou daň z příjmu. 
Družstvo vykazuje odložený daňový závazek (daň z příjmů – odložená) ve výši 16 tisíc Kč z titulu rozdílu 
daňových a účetních odpisů z hmotného majetku. 
Ke konci sledovaného období PD neeviduje žádné podřízené závazky ani podřízená aktiva.
Družstvo nevytváří konsorcia ani neposkytuje konsorcionální úvěry.

Pohledávky: 

PD poskytoval v roce 2008 svým členům krátkodobé úvěry s dobou splatnosti do 1 roku, střednědobé úvěry 
s dobou splatnosti do 5 let a dlouhodobé úvěry do 15 let, přičemž převažují dlouhodobé úvěry.

PD nevydal ručení za úvěry členům poskytnuté jinými osobami.
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Položka                                          v tis. Kč 31. 12. 2008 31. 12. 2007 31. 12. 2006
Pohledávky za členy DZ  z úvěrů   (brutto) 132.339 76.319 61.003
 v tom: dlouhodobé - úvěry členům 126.347 72.032 52.478
            krátkodobé - úvěry členům 1.151 172 3.363
            sledované a ohrožené úvěry 4.749 4.003 5.006
            jiné pohledávky za členy 92 112 156
Debetní zůstatky běžných účtů (BÚ) 4.472 2.198 591
Pohledávky za členy celkem 136.811 78.517 61.594
Meziroční nárůst 74,2 % 27,4 % 28,3 %
Opravné položky k pohledávkám -1.015 -822 -881

Závazky:

PD  neeviduje  závazky  k podnikům ve  skupině,  z titulu  uplatnění  zástavního  nebo  zajišťovacího  práva. 
Všechny závazky jsou vyúčtovány v účetnictví, družstvo vede vklady pouze v české měně. PD nevykazuje 
závazky po lhůtě splatnosti, ani podřízené závazky.

Položka                                                   v tis. Kč 31. 12. 2008 31. 12. 2007 31. 12. 2006
Závazky vůči bankám a DZ 0 0 0
Závazky vůči členům: 
 - splatné na požádání, v tom: 48.405 33.071 17.290
    a) běžné účty členů 48.405 33.071 17.290
 - ostatní závazky krátkodobé 78.441 54.080 30.844
    a) spořící účty členů 8.138 4.129 2.695
    b) termínované vklady členů 70.303 49.951 28.149
 - ostatní závazky dlouhodobé 30.614 6.900 0
    a) spořící účty členů 27.969 0 0
    b) termínované vklady členů 2.645 6900 0
Ostatní závazky celkem 1.136 535 358
 - z obchodního styku 115 29 69
 - vůči Fondu pojištění vkladů a ADZ 120 91 53
 - ostatní 901 415 236
Závazky vůči členům celkem 157.460 94.051 48.134
Meziroční nárůst v % 67,4 % 95,4 % 40,4 %
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Přehled dle jednotlivých produktů    (v tis. Kč) 31. 12. 2008 31. 12. 2007 31. 12. 2006
Běžné účty 48 405 33 071 17 290
Spořící účty 10 783 4 129 2 695
Termínované vklady 98 272 56 851 28 149
Celkem 157 460 94 051 48 134

Družstvo neeviduje odepsané nepromlčené pohledávky za bankami ani za klienty. Ve sledovaném období PD 
nezaúčtovalo žádné výnosy z dříve odepsaných pohledávek.
Družstvo  neobchoduje  s  cennými  papíry,  nevlastní  podíl  dluhových  cenných  papírů,  nerealizuje  repo-
obchody.
Ve sledovaném roce družstvo netvořilo rezervy. Družstvo eviduje opravné položky k pohledávkám za klienty 
v celkové hodnotě 1.015 tis. Kč.
Družstvo nevykazuje žádné svoje závazky po lhůtě splatnosti k rozvahovému dni účetního období.

Majetek: 

Hlavní skupiny dlouhodobého majetku k 31. 12. 2008:

Název majetku                      v tis. Kč
doba 

odpisování
pořizovací 

cena oprávky zůstatková 
cena

Dlouhodobý drobný hmotný majetek 3 roky 24 16 8
Výpočetní technika 3 roky 148 89 59
Hardware (servery) 5 let 752 83 669
Nábytek 5 let 336 76 260
Reklamní infosystém 5 let 80 9 71
Zabezpečovací systém 5 let 59 20 39
Dopravní prostředky 5 let 233 12 221
Klimatizace 10 let 144 122 22
Trezory 10 let 99 5 94
Software 15 let 5.682 363 5.318
Celkem x 7.557 795 6.762
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Družstvo  nemá  majetek  zatížený  zástavním právem a  neeviduje  majetek  s výrazně  rozdílným tržním  a 
účetním ohodnocením.
Hmotný majetek kupovaný nebo prodávaný na základě smlouvy o pronájmu s následnou koupí (finanční 
pronájem) družstvo neeviduje.

Finanční majetek a jeho struktura dle zbytkové splatnosti:

Položka                                   v tis. Kč 31. 12. 2008 31. 12. 2007 31. 12. 2006

Hotovost – pokladny 1.076 597 711
Vklady u centrálních bank 1.875 0 0
Běžný účet u bank a DZ: 39.406 1.238 2.156
Ostatní vklady u bank a DZ:
    do 3 měsíců 18.899 41.629 20.001
    od 3 měsíců do 1 roku 0 9.663 0
Peníze na cestě 0 0 0
Celkem 61.256 53.127 22.868

Mimořádné výnosy ani mimořádné náklady družstvo nevykazuje. 
Družstvo eviduje nerozdělený zisk z minulých účetních období  ve výši 711 tis. Kč,  ve sledovaném roce 
vykazuje záporný hospodářský výsledek – ztrátu ve výši 96 tis. Kč.
PD nepřevzal hodnoty od třetích osob do správy a k obhospodařování a ani nepředalo třetím osobám do 
správy a k obhospodařování žádné hodnoty.
PD nemá závazky vůči klientům v souvislosti s poskytováním investičních služeb, družstvo neposkytuje tyto 
služby.

V roce 2008 byly tvořeny výnosy hlavně z finančních činností:

Položka                                 v tis. Kč 31. 12 2008 31. 12. 2007 31. 12. 2006
Úrokové  výnosy 9.598 6.048 4.161
Výnosy z poplatků 1.505 948 905
Celkem 11.103 6.996 5.066

Náklady z finančních činností:

Položka                                 v tis. Kč 31. 12. 2008 31. 12. 2007 31. 12. 2006
Nákladové úroky z vkladů 4.170 1.836 861
Náklady na poplatky a provize 82 103 86
Celkem 4.252 1.939 947

Správní náklady v roce 2008:

Položka                                      v tis. Kč 31. 12. 2008 31. 12. 2007
Náklady na zaměstnance 3.503 2.718
Mzdy a odměny (hrubé mzdy) 2.420 1.881
Sociální náklady a zdravotní  pojištění 993 758
Odměny statutárním a voleným orgánům 90 79
Ostatní správní náklady celkem  2.722 1.172
z toho:  náklady na informační technologie 595 25
             náklady na audit 83 18
             právní poradenství 167 27
             nájem 760 374
             ostatní správní náklady 1.117 728
Správní náklady celkem 6.225 3.890
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INFORMACE O VZTAZÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI

Ke konci sledovaného období eviduje PD dva úvěry poskytnuté dvěma členům kontrolní komise a dva úvěry 
poskytnuté  dvěma členům úvěrové  komise  v celkové výši  1.249 tisíc  Kč.  Dvě  zaměstnankyně  družstva 
vykazují  zůstatek  svých úvěrů  v  celkové  výši  31  tisíc  Kč. Všechny uvedené  úvěry  byly  poskytnuty  za 
podmínek stanovených zákonem a v souladu se stanovami a interními předpisy družstva. 

ÚDAJE O ČLENECH S KVALIFIKOVANOU ÚČASTÍ (k 31. 12. 2008)
Kvalifikovanou účastí fyzické nebo právnické osoby na družstevní záložně se rozumí přímý nebo nepřímý 
podíl  nebo jejich součet,  který představuje  alespoň 10 % podíl  na  základním kapitálu nebo hlasovacích 
právech v družstevní záložně. 

právnická osoba: 
obchodní firma SGS, a.s. 
adresa sídla: Sokolovská 541, 181 00 Praha 8 
podíl na hlasovacích právech: 11,31 %

INFORMACE O ÚČASTECH S ROZHODUJÍCÍM A PODSTATNÝM VLIVEM

Účastí  s rozhodujícím  vlivem  se  rozumí  účast  člena  na  základním  kapitálu  družstva  nebo  na  jejích 
hlasovacích právech nebo účast subjektu na základním kapitálu jiné právnické osoby přesahující 50 %. 
Účastí s podstatným vlivem se rozumí účast člena na základním kapitálu družstva nebo na jejích hlasovacích 
právech nebo účast subjektu na základním kapitálu jiné právnické osoby přesahující 20 %. 
Na  základě  zákona  č.  87/1995  Sb.  nesmí  spořitelní  družstva  nabývat  majetkové  podíly  v právnických 
osobách. Peněžní dům tedy nevlastní žádné účasti na jiných osobách – ani s rozhodujícím, ani s podstatným 
vlivem. 

INFORMACE O UDÁLOSTECH, KTERÉ NASTALY MEZI ROZVAHOVÝM DNEM A PODPISEM 
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Mimořádná členská schůze konaná dne 17. 12. 2008 schválila navýšení kapitálu vložením dalších členských 
vkladů v celkové výši 33.452.500 Kč.
Do konce roku 2008 byly splaceny další členské vklady ve výši 987.000 Kč. Na konci zákonné lhůty 90 dnů 
od schválení ČS (v březnu 2009) byly splaceny další členské vklady ve výši 32.465.500 Kč, čímž došlo 
k navýšení splaceného základního kapitálu o 73,5 %.

INFORMACE V PŘÍPADĚ OPRAV ZÁSADNÍCH CHYB MINULÝCH LET 
Družstvo nezaregistrovala  žádné  zásadní  chyby z  minulých  let,  které  by měly vliv  na  vlastní  kapitál  k 
rozvahovému dni.

DALŠÍ INFORMACE O FINANČNÍ SITUACI 
Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období nejsou. Družstvo nevynaložilo žádné finanční prostředky na 
vývoj a výzkum ve sledovaném účetním období.
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