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I. Obecná část  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Úvod 
 

Vážené dámy, vážení pánové, 
 
v minulé výroční zprávě za rok 2013 jsem konstatoval, že tento rok byl pro Fio banku v mnoha 
ohledech výjimečný. Rok 2014 jej však k mé spokojenosti ještě překonal. I přes podmínky poklesu 
úrokových marží a zostřující se konkurenci se nám podařilo získat 117 tisíc nových klientů a stále 
zachovat ziskové hospodaření. Ke konci roku tak banka měla 445 tisíc klientů. Tempo růstu klientů  
v roce 2014 se zvýšilo o 12 % oproti roku 2013, celkový růst o 36 %. V bance jsme se zaměřili na 
rozvoj produktů slovenské pobočky banky. Počet obchodních míst na Slovensku jsme navýšili 
 ze tří na deset. Zároveň všechny produkty poskytované v České republice začneme poskytovat  
i na Slovensku. Doufáme, že se Fio banka stane na Slovensku stejně populární jako v Čechách. 
 
Ke konci roku došlo ze strany stávajícího akcionáře banky k navýšení jejího základního kapitálu o dvě 
stě milionů korun. V současnosti ho tvoří 760 tisíc kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované 
podobě o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Navýšení základního kapitálu je logickým krokem, který  
Fio bance umožní pokračovat v rozvoji svých služeb a  produktů i klientské báze. 
 
O kvalitě našich služeb a produktů svědčí i získaná ocenění. Zmínil bych Účet roku v anketě 
Fincentrum banka roku a úspěch v soutěži Zlatá koruna – čtyři zlaté, tři stříbrné a tři bronzové 
ocenění. Fio banka byla podle Hospodářských novin bankovním inovátorem roku 2014. 
 
I nadále vnímáme svůj silný závazek nulových poplatků za běžné bankovní služby vyhlášený za Fio 
v roce 2005 a nemáme v plánu na něm nic měnit. Chceme dále působit jako technologický bankovní 
inovátor, který klientům nabízí správu účtů na internetu, ale zároveň má vybudovánu širokou 
pobočkovou síť. 
 
Chci poděkovat všem kolegům a partnerům za jejich nové nápady a pracovitost a klientům  
a příznivcům Fio banky za jejich podporu. 
 

 
 
 

Mgr. Jan Sochor 
předseda představenstva 



 

A. Základní údaje 
 
Obchodní firma: Fio banka, a.s. (dále též „Banka“ či „Fio banka“) 
Sídlo: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 
IČ: 618 58 374 
 
 

B. Údaje o vlastních akciích, základním kapitálu, akcionářích a dceřiných 
společnostech 
 
-  základní kapitál Banky ve výši 760.000.000,- Kč je rozdělen na 760.000 ks kmenových akcií 

znějících na jméno v zaknihované podobě (ISIN: CZ0008034246) ve jmenovité hodnotě  
1.000,- Kč, 

- převoditelnost akcií není nijak omezena a převádí se smlouvou o převodu akcií, 
- s akciemi jsou spojena práva stanovená zákonem a stanovami, žádná jiná ani prioritní práva  

z nich nevyplývají,  
- akcie nejsou kótované na žádném regulovaném trhu, 
- k 31.12.2014 měla Banka jediného akcionáře, a to obchodní společnost Fio holding, a.s.,  

IČ: 60192763, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, 
- v předcházejících pěti letech nebyly vyplaceny žádné dividendy, 
- Banka ani osoba, na níž má společnost přímý či nepřímý podíl přesahující 50 % základního 

kapitálu nebo hlasovacích práv, nevlastní žádné akcie Banky, 
- Banka má k 31.12.2014 tyto dceřiné společnosti: Fio, o.c.p., a.s., IČ: 35960990, Nám. SNP 21, 

Bratislava 811 01, Slovenská republika, Družstevní záložna PSD, IČ: 64946835, Praha 1, 
V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, Česká republika a RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů 
a.s., IČ: 47116404, V Celnici 1028/10, PSČ: 11721, Česká republika, RM-S FINANCE, s.r.o.,  
IČ: 62915240, V Celnici 1028/10, PSČ: 11721, Česká republika. 

 
 

C. Údaje o činnosti 
 
Povolení činnosti:  
- MF ČR dne 15.8.1994, čj. 102/38 536/94, 
- Komise pro cenné papíry rozhodnutím ze dne 18.6.1999, s č. j. 521/1388-k/99 ponechala povolení 

MF ČR ze dne 15.8.1994, čj. 102/38 536/94 v platnosti v plném rozsahu, 
- Osvědčení o rozsahu povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry vystavené dne 

25.1.2001, č. j. 43/Z/19/2001 Komisí pro cenné papíry dle čl. II. Přechodná ustanovení, bodu 9, 
zákona č. 362/2000 Sb.,  

- Rozhodnutí Komise pro cenné papíry ze dne 10.2.2004, č.j.: 43/N/226/2003/1 – rozšíření povolení 
k výkonu činnosti,   

- Rozhodnutí České národní banky ze dne 31.8.2006, č.j. 43/N/158/2005/6, 2006/7096/540 – 
rozšíření povolení k výkonu činnosti o obchody s deriváty, 

- Rozhodnutí České národní banky ze dne 5.5.2010, č.j. 2010/4201/570 - udělení bankovní licence. 
 
Zahájení činnosti: 31.8.1994 
 
Údaje o založení společnosti, členství na burze a předmětu podnikání: 
 
Banka byla – tehdy pod obchodní firmou Fio, burzovní společnost, a.s. –  založena jednorázově 
zakladatelskou smlouvou dne 20.6.1994. Do obchodního rejstříku byla společnost zapsána dne 
31.8.1994. Od 15.3.1995 je společnost akcionářem Burzy cenných papírů Praha, a.s., k 31.12.2014 
vlastnila 100 ks listinných akcií Burzy cenných papírů Praha, a.s. znějících na jméno ve jmenovité 
hodnotě 1.000,- Kč. Členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. se společnost stala dne 20.2.1995  
a obchodovat na ní začala v dubnu roku 1995. 
 
V souladu s rozhodnutím Komise pro cenné papíry ze dne 10.2.2004, č.j.: 43/N/226/2003/1 
a s ohledem na rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j.: 512/1388-k/99 ze dne 18.6.1999 byl od 
11.3.2004 rozsah povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry Fio, burzovní společnost, 
a.s. (dnes Fio banka, a.s.) následující: 



 

- poskytování hlavních investičních služeb podle § 4 odst. 2 písm. a), b), c), d), e) zák. č. 256/2004 
Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále též jen „zákon“), a to ve vztahu k investičním nástrojům 
podle § 3 odst. 1 písm. a), b) zákona, 

- poskytování doplňkových investičních služeb podle § 4 odst. 3 písm. a), b), c), e) zákona,  
a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) zákona a doplňkových 
investičních služeb podle § 4 odst. 3 písm. d), f) zákona, a to ve vztahu k investičním nástrojům 
podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d) zákona. 

 
V souladu s rozhodnutím České národní banky ze dne 31.8.2006, č.j. 43/N/158/2005/6, 
2006/7096/540 je od 12.9.2006 rozsah povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry  
Fio, burzovní společnost, a.s. (dnes Fio banka, a.s.)  následující: 

 
I. hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

a) přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů (§ 4 odst. 2 písm. a) 
zákona  o podnikání na kapitálovém trhu), 

b) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka (§ 4 odst. 2 
písm. b) zákona  o podnikání na kapitálovém trhu),  

c) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet (§ 4 odst. 2 písm. c) zákona   
o podnikání na kapitálovém trhu), 

d) obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě 
volné úvahy v rámci smluvního ujednání (§ 4 odst. 2 písm. d) zákona  o podnikání na 
kapitálovém trhu),  

e) investiční poradenství týkající se investičních nástrojů (§ 4 odst. 2 písm. e) zákona   
o podnikání na kapitálovém trhu), 

f) upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání (§ 4 odst. 2 
písm. g) zákona  o podnikání na kapitálovém trhu), 

g) umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání (§ 4 odst. 2 písm. h) zákona  
o podnikání na kapitálovém trhu).   

 
II. doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 zákona  o podnikání na kapitálovém trhu: 

a) úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb (§ 4 odst. 3 písm. a) 
zákona  o podnikání na kapitálovém trhu),  

b) poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním 
nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí (§ 4 odst. 3 písm. b) 
zákona  o podnikání na kapitálovém trhu), 

c) poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím 
souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn 
společností nebo převodů podniků (§ 4 odst. 3 písm. c) zákona  o podnikání na 
kapitálovém trhu),  

d) poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných 
obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji (§ 4 odst. 3 
písm. d) zákona  o podnikání na kapitálovém trhu), 

e) provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb (§ 4 
odst. 3 písm. e) zákona  o podnikání na kapitálovém trhu). 

 
Poskytování investičních služeb dle I. písm. a) až c) a e) se vztahuje k investičním nástrojům podle §3 
odst. 1 písm. a), b) a d) až k) zákona  o podnikání na kapitálovém trhu, tj. k investičním cenným 
papírům, cenným papírům kolektivního investování a derivátům. Poskytování investičních služeb dle  
I. písm. d) g) a h) se vztahuje k investičním nástrojům podle §3 odst. 1 písm. a) a b) zákona  
o podnikání na kapitálovém trhu, tj. k investičním cenným papírům a cenným papírům kolektivního 
investování. 
Poskytování investičních služeb dle II. písm. b) se vztahuje k investičním nástrojům podle §3 odst. 1 
písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, tj. k investičním cenným papírům a cenným 
papírům kolektivního investování. Poskytování investičních služeb dle II. písm. a) a d) se vztahuje 
k investičním nástrojům podle §3 odst. 1 písm. a), b) a d) až k) zákona  o podnikání na kapitálovém 
trhu, tj. k investičním cenným papírům, cenným papírům  kolektivního investování a derivátům.  
 
V souladu s rozhodnutím České národní banky ze dne 5.5.2010, č.j. 2010/4201/570 je od 5.5.2010 
rozsah povolení k výkonu činnosti banky a obchodníka s cennými papíry Fio banky, a.s. následující: 
 



 

-Výkon činností uvedených v zákoně o bankách § 1 odst. 1 zákona o bankách pod písmeny: 
 
a) přijímání vkladů od veřejnosti, 
b) poskytování úvěrů, 
 
- Výkon činností uvedených v zákoně o bankách § 1 odst. 3 zákona o bankách pod písmeny: 
 
a) investování do cenných papírů na vlastní účet, 
b) finanční pronájem (finanční leasing), 
c) platební styk a zúčtování, 
d) vydávání a správa platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků, 
e) poskytování záruk, 
f) otvírání akreditivů, 
g) obstarávání inkasa, 
h) poskytování investičních služeb v rozsahu hlavních investičních služeb, 
 
V rozsahu hlavních investičních služeb 
 
- podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu"), přijímání a předávání pokynů 
týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm.a), b) 
a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 

 
- podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících 

se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 
písm. a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 

 
- podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními 

nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a d) až k) 
zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 

 
- podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obhospodařování majetku 

zákazník, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání,  
a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) zákona o podnikání  
na kapitálovém trhu, 

 
- podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, investiční poradenství týkající 

se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a d) až 
k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 

 
- podle § 4 odst. 2 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umisťování 

investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 
odst. 1 písm. a), b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 

 
- podle § 4 odst. 2 písm. h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, umisťování investičních 

nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), 
b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 

 
a v rozsahu doplňkových investičních služeb 
 
- podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa investičních 

nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), 
b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 

 
- podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování úvěru nebo 

půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel 
úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) zákona 
o podnikání na kapitálovém trhu, 

 



 

- podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se 
struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad  
a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, 

 
- podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování investičních 

doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se 
obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), 
b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 

 
- podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění devizových operací 

souvisejících s poskytováním investičních služeb, 
 
i) finanční makléřství, 
k) směnárenská činnost, 
l) poskytování bankovních informací, 
m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, 
n) pronájem bezpečnostních schránek, a 
o) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci. 

 

D. Zpráva o podnikatelské činnosti banky a o stavu jejího majetku 
 
Zhodnocení v oblasti komerčního bankovnictví: 
 
Rok 2014 opět patří z pohledu Banky k těm nejúspěšnějším. Počet nových klientů v oblasti 
komerčního bankovnictví vzrostl o více než 110 tisíc na celkový počet 395 tisíc osob. Včetně klientů  
z oblasti investičních služeb tak měla Banka na konci roku celkem 445 tisíc klientů. 
 
Bilanční suma Banky vzrostla meziročně o 50 %, když na konci roku 2014 dosáhla výše 40,9 mld. Kč. 
Objem závazků vůči klientům v průběhu roku narostl z 25,7 mld. Kč na 39,1 mld. Kč. Celkové úrokové 
výnosy dosáhly 593 mil. Kč a rostly tak tempem 8%. Čisté úrokové výnosy se zvýšily z 220 mil. Kč  
na 255 mil. Kč. Bance se i při politice nulových poplatků za běžné bankovní služby podařilo dosáhnout 
kladného hospodářského výsledku 40 mil. Kč.  
 
Banka byla úspěšná v získávání klientů zejména z řad fyzických osob. Nejdůležitějším produktem 
nadále zůstává běžný účet bez poplatků, který banka unikátně poskytuje i fyzickým osobám 
podnikatelům a právnickým osobám. Vedení účtů bylo rozšířeno o dalších devět cizích měn (AUD, 
CAD, DKK, HRK, CHF, JPY, NOK, RUB, SEK). Fio banka se stala členem SEPA a transakce tímto 
systémem zlevnila na 20 Kč za příchozí a 20 Kč za odchozí platbu. Fio banka nově nabídla klientům 
bezkontaktní platební karty Visa. Rok 2014 také znamenal práci na rozsáhlém projektu nové generace 
Internetbankingu, který byl klientům představen v lednu 2015. 
 
Fio banka rozšířila úvěrové portfolio služeb o americkou hypotéku a upravila podmínky poskytování 
kontokorentního úvěru k běžnému účtu. 
 
Banka v uplynulém roce dále pokračovala v optimalizaci pobočkové sítě v České republice a zvýšení 
počtu bankomatů na pobočkách a frekventovaných místech. Pobočková síť banky byla na základě 
monitoringu poptávky rozšířena o tři nové lokality, dvě v Praze a jednu v Ostravě Porubě, a několik 
dalších poboček bylo přestěhováno do vhodnějších a pro klienty dostupnějších prostor – Uherské 
hradiště a Zlín. Síť bankomatů, kterou Bance pro podporu hotovostních operací klientů Banky 
poskytuje její výhradní smluvní partner, byla v roce 2014 rozšířena o 8 nových bankomatů na celkový 
počet 150. Ve Slovenské republice bylo ke stávajícím třem pobočkám otevřeno dalších sedm 
obchodních míst. 
 
Zhodnocení v oblasti investičního bankovnictví: 
 
Za rok 2014 zaznamenaly akciové trhy v České republice (RM-SYSTÉM i BCPP) další pokles objemu 
obchodů o cca 13 %. Klienti Banky v roce 2014 více preferovali trhy v České republice, kde se 
uskutečnilo 56 % jejich obchodů. Nejpreferovanějším zahraničním trhem zůstaly akciové trhy ve 
Spojených státech s podílem 40 %. Nových klientů-investorů získala Banka o 16 % více než  v roce 



 

2013 a jejich celkový počet ke konci roku činil 75 tisíc.  
 
 
Pilířem propagace investičních služeb byly i v roce 2014 vzdělávací semináře pořádané již tradičně ve 
spolupráci se společností RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.. V roce 2014 banka v rámci 
bezplatného vzdělávacího projektu Škola investování, která je určena pro širokou laickou i odbornou 
veřejnost, realizovala 161 seminářů v 57 městech po celé České republice. Celkem se zúčastnilo  čtyři 
tisíce posluchačů, pro které bylo připraveno 5 témat určených úplným začátečníkům, ale i zkušeným 
investorům. Kromě toho Fio banka zajišťuje každoročně ve spolupráci s českou burzou RM-SYSTÉM 
projekt určený studentům vysokých škol a univerzit v Česku a na Slovensku, který má název 
Studentbroker. V rámci tohoto projektu se studenti učí, jak fungují kapitálové trhy ve skutečnosti, a to 
díky fiktivním investičním prostředkům v objemu 1 000 000 Kč, které mohou v průběhu semestru 
investovat do akcií v ČR, USA, Německu a Polsku a 50 000 USD, které mohou investovat do derivátů, 
v našem případě termínovaných kontraktů (anglicky futures contracts), jejichž podkladovými aktivy 
jsou například zlato, stříbro, ropa, kukuřice, pšenice, akciové indexy a další. V roce 2014 se projektu 
Studentbroker zúčastnilo téměř 700 studentů, kteří dohromady podali bezmála 30 000 pokynů   
a reálně uzavřeli více než 15 000 obchodů. 
 
 
Přehled nejvýznamnějších událostí v roce 2014 
 
Americké hypotéky 
 V lednu Banka klientům nabídla americkou hypotéku, která umožňuje fyzickým osobám  
i podnikatelům získat peníze prakticky na cokoliv.  
 
Platební karty Visa 
V únoru Banka zahájila vydávání debetních platebních karet Visa a nabízí tak produkty obou 
největších karetních asociací. 
 
 Fio banka se stala členem SEPA 
 Fio banka se v březnu stala členem SEPA (Single Euro Payments Area) a umožňuje tak klientům 
zadávat standardizovanou EUR platbu. 
 
Škola investování otevřela již podvacáté  
Fio banka zahájila v březnu registrace do jarního, již dvacátého cyklu Školy investování, a to ve 
spolupráci s českou burzou RM-SYSTÉM. Ve více než 50 městech ČR proběhly bezplatné semináře, 
na kterých mohl kdokoli získat informace z oblasti kapitálových trhů. 
 
Studentbroker zahájil již desátý semestr 
Na českých vysokých školách bylo zahájeno desáté kolo projektu Studentbroker, který za dobu své 
existence pomohl již několika tisícům studentů v praktickém pochopení problematiky investování  
na kapitálových trzích. Zapojeno je celkem 17 vysokých škol a univerzit  
 
Účty v dalších dvanácti měnách 
K účtům v šesti měnách přibyla v dubnu možnost otevřít účty v dalších devíti cizích měnách. 
 
Nová reklamní kampaň Fio banky s Jakubem Kohákem 
Kreativní koncept agentury AG Geronimo ve spojení s improvizací Jakuba Koháka, který se kromě 
režie ujal i hlavní role, přinesl zábavnou a nekonvenční podívanou. V průběhu roku tak Banka široké 
veřejnosti prezentovala své nízkonákladové služby. 
 
Fio banka na Slovensku začala vydávat vlastní bezkontaktní karty MasterCard a Maestro 
Fio banka začala nově v srpnu nabízet platební karty asociace MasterCard i pro slovenské klienty. 
 
Fio banka získala 400 tisíc klientů  
V srpnu získala Fio banka čtyř set tisícího klienta a překonala tak další milník na cestě vzhůru. 
 
Fio banka začala na Slovensku poskytovat hypotéky a kontokorenty  
Fio banka začala v říjnu pro slovenské klienty poskytovat hypoteční úvěry na zajištění jejich bytových 
potřeb. Dále nabídla tři různé tarify kontokorentního úvěru k běžnému účtu. 



 

 
Fio banka navýšila základní kapitál  
Fio banka v prosinci posílila svou kapitálovou pozici navýšením základního kapitálu o 200 milionů Kč. 
V současnosti ho tvoří 760 tisíc kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité 
hodnotě 1000,- Kč.  
 
Nový Internetbanking 
Fio banka v prosinci zveřejnila do testovacího provozu novou verzi internetového bankovnictví, které 
přináší novou technologii v pozadí a nové funkce a vychytávky. 
 
 
Významná ocenění 
 
 
Banka počtvrté v řadě vyhrála titul Vstřícná banka za celý rok. Anketu pořádá server 

bankovnipoplatky.com. 
 
 

Čtyři zlaté, tři stříbrné, tři bronzové ocenění získala Fio banka v soutěži Zlatá koruna 
2014.  
 
 
V anketě veřejnosti o nejlepší finanční instituci Zlatý Měšec 2014 obsadila Fio banka první 
místo v kategorii Obchodníci s cennými papíry. 
 
 

Bankovní inovátor 2014 v ocenění Hospodářských novin Nejlepší banka 2014 za produkt 
účet zdarma v patnácti měnách. 
 
 

Fio banka získala první místo v prestižním hodnocení Fincentrum Banka roku 2014  
v kategorii Účet roku. Fio osobní účet bez poplatků uspěl mezi 20 nominovanými 
bankami. Fio banka se také umístila na třetím místě v kategoriích Nejdynamičtější banka 
a Hypotéka roku. 
 
 
 
Údaje o pobočkové struktuře 
 

Obchodní firma: Fio banka, a.s. 
IČ: 61858374 
Sídlo: V Celnici 1028/10, PSČ 117 21 
 
Pobočky (k 31. 12. 2014) – město, ulice, PSČ, (stát), tel.: 
 
Česká republika 
 
Blansko, nám. Svobody 5, 678 01, 224 346 750 
Brno, Joštova 4, 602 00, 224 346 815 - 816, 818 
Brno, Nové Sady 988/2, 602 00, 224 346 463 - 465 
Brno, Veveří 2581/102, 616 00, 224 346 865-6  
Bruntál, K.Čapka 80/1, 792 01, 224 346 478 
Břeclav, J. Palacha 121/8, 690 02, 224 346 941 
Česká Lípa, Hrnčířská 737, 470 01, 224 346 854 
České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II. 117/32, 370 01, 224 346 858-9 
Český Těšín, Náměstí ČSA 182/7, 737 01, 224 346 764 
Děčín, Masarykovo nám. 3, 405 02, 224 346 973 
Frýdek-Místek, Zámecké nám. 42, 738 01, 224 346 936-937 
Cheb, Svobody 31, 350 02, 224 346 971 
Chomutov, náměstí 1. máje 91, 430 01, 224 346 984-985 
Chrudim, Resselovo náměstí 61, 537 01, 224 346 954  
Havířov, Hlavní třída 64, 736 01, 224 346 963 - 964 



 

Havlíčkův Brod, Dolní 1, 580 01, 224 346 958 
Hodonín, Národní třída 79, 695 01, 224 346 913 - 914 
Hradec Králové, Masarykovo náměstí 511, 500 02, 224 346 835-7  
Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 467 51, 224 346 975 
Jihlava, Masarykovo náměstí 20, 586 01, 224 346 869 - 71  
Jindřichův Hradec, Růžová 41, 377 01, 224 346 770 
Karlovy Vary, T.G.Masaryka 38, 360 01, 224 346 872-873  
Karviná- Fryštát, Fryštátská 73/3, 733 01, 224 346 892 
Kladno, Suchardova 515, 272 01, 224 346 924-925 
Klatovy, Vídeňská 181, 339 01, 224 346 875 
Kolín, Karlovo náměstí 7, 280 02, 224 346 932 
Kroměříž, Dobrovského 170/5, 767 01, 224 346 877 
Liberec, Moskevská 30, 460 01, 224 346 879-81 
Louny, Česká 158, 440 01, 224 346 773 
Mladá Boleslav, tř. T.G.Masaryka 1455, 293 01, 224 346 926-7 
Most, Moskevská 3336, 434 01, 224 346 965 - 966 
Náchod, Tyršova 64, 547 01, 224 346 882 
Nový Jičín, Dobrovského 1292/4, 741 01, 224 346 969 - 970 
Nymburk, Náměstí Přemyslovců 129, 288 02, 224 346 458 
Olomouc, Dolní náměstí 20, 779 00, 224 346 920-21 
Olomouc, Masarykova třída 736/19, 779 00, 224 346 434-5 
Ostrava, Hlavní třída 682/110, 708 00, 224 346 445-447 
Ostrava, Nádražní 39, 702 00, 224 346 846-8, 224 346 885-6 
Opava, Ostrožná 262/9, 746 01, 224 346 930-31 
Pardubice, Masarykovo náměstí 1544, 530 02, 224 346 841-844 
Pelhřimov, Dr. Tyrše 58, 393 01, 224 346 956-957 
Písek, Nerudova 88, 397 01, 224 346 767 
Plzeň, Prešovská 13, 301 00, 224 346 977-9 
Plzeň, Náměstí Generála Piky 2703/27, 326 00, 224 346 829-32 
Praha 1, Rybná 14, 110 00, 224 346 808-811 
Praha 1, Senovážné nám. 24, 116 47, 224 346 801-805  
Praha 1, V Celnici 1028/10, 117 21, 224 346 987-989  
Praha 2, Ječná 35, 120 00, 224 346 895-897 
Praha 4, Budějovická 1523/9a, 140 00, 224 346 863-4, 890 
Praha 5, Radlická 608/2, 150 00, 224 346 945-7 
Praha 5, Archeologická 2256/1, 155 00, 224 346 430-3 
Praha 6, Čs. armády 785/22, 160 00, 224 346 759-761 
Praha 6, Křenova 438/3, 162 00, 224 346 473-474 
Praha 8, Klapkova 124/10, 182 00, 224 346 437-9 
Praha 10, Moskevská 268/53, 101 00, 224 346 753-5 
Prostějov, Kostelní 6, 796 01, 224 346 948 
Přerov, Čechova 3216/33, 750 02, 224 346 950, 951 
Příbram, Pražská 126, 261 02, 224 346 952 
Sokolov, 5. května 163, 356 01, 224 346 460 
Strakonice, Palackého nám. 102, 386 01, 224 346 928 
Svitavy, Nám. Míru 42, 568 02, 224 346 934 
Šumperk, Bulharská 229/1, 787 01, 224 346 915, 916 
Tábor, Palackého 359/1, 390 01, 224 346 898 
Teplice, U radnice 6/2, 415 01, 224 346 960 - 961 
Trutnov, Školní 154, 541 01, 224 346 900 
Třebíč, Jihlavská brána 5/4, 674 01, 224 346 943 - 944 
Třinec, Nám. Svobody 527, 739 61, 224 346 990 
Uherské Hradiště, Havlíčkova 160, 686 01, 224 346 922 - 923 
Ústí nad Labem, Dlouhá 3458/2A, 400 01, 224 346 902-904 
Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1394, 562 01, 224 346 917 
Valašské Meziříčí, Křížkovského 117/1, 757 01, 224 346 456-457 
Vsetín, Hlásenka 1673/9, 755 01, 224 346 967 
Zlín, Dlouhá 489, 760 01, 224 346 906-908 
Znojmo, Pražská 1539/7, 669 02, 224 346 909 - 910 
Žďár nad Sázavou, Nádražní 6, 591 01, 224 346 911 - 912 



 

 
Organizační složka:  
 
Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky (Slovensko) 
IČ: 36 869 376, sídlo Nám SNP 21, Bratislava 811 01  
Úřadovny:  
 
- Banská Bystryca, Národná 6, 974 01 
- Bratislava, Nám. SNP 21, 811 01 
- Bratislava, Záhradnícka 74, 821 08 
- Košice, Hlavná 8, 040 01 
- Nitra,Štefánikova trieda 27, 949 01 
- Poprad, Námestie svätého Egídia 50, 058 01 
- Prešov, Hlavná 144, 080 01 
- Trenčín, Štúrovo nám. 5, 911 01 
- Trnava, Hlavná 25, 917 01 
- Žilina, Na priekope 37, 010 01 
 
 
 
 
 
Obchodování na trzích v České republice 
 
Pražské burze se bohužel ani v roce 2014 nepodařilo zakončit v kladných číslech. Index PX  oproti 
předchozímu roku uzavíral níže -4,3% na 947 bodech. Naštěstí domácí trh nabízí řadu titulů s tučným 
dividendovým výnosem. K nejlepším titulům v loňském roce patřily akcie elektrárenské společnosti 
ČEZ, které i přes pokles cen elektřiny nabídly zhodnocení + 14%. Navíc si investoři přišli na zmíněnou 
tučnou dividendu, která v případě ČEZu činila dalších 40 Kč na akcii. Překvapivé druhé místo obsadil 
nováček na burze, akcie Pivovaru Lobkowicz, které od upisovací ceny IPO 160 Kč posílily do konce 
roku +9%. Jako dlouhodobá stálice se jeví Komerční banka, jejíž akcie posílily +7,2% a dividenda 
vylepšila konto investorů o dalších téměř +6%. Komerční Banka by v letošním roce mohla být ve 
výplatním poměru ještě štědřejší. Nízká cena ropy podpořila akcie Pegas Nonwovens, společnosti se 
daří navyšovat provozní i čisté zisky. Akcie Pegas tak přidaly +8%. V loňském roce připravila pro svoje 
příznivce nemilé překvapení Erste. Po oznámení vysokých opravných položek kvůli špatným úvěrům v 
Rumunsku a nákladům v souvislosti s novou legislativou v Maďarsku, spadla tato banka do vysokých 
ztrát a akcie ztratily -24%. Nepotěšila ani společnost 02 ČR, kde v loňském roce proběhly dvě nabídky 
odkupu akcií od minoritních vlastníků. Nový majoritní vlastník vyvolává do budoucna oprávněné obavy 
z hlediska existence akcií 02 na burze. Titul 02 ČR si tak v loňském roce odepsal -21%. Totálním 
propadákem pak byla těžební společnost NWR (-98%), která po propadu cen uhlí musela projít 
finanční restrukturalizací. 
 
 
Obchodování na zahraničních trzích 
 
Globální akciové trhy navázaly v roce 2014 na růsty z předchozích let, dynamika však byla podstatně 
nižší. Celosvětový index MSCI ACWI, zahrnující jak rozvinuté, tak rozvojové trhy, posílil o 2,1 %  
po dvouciferných růstech z předchozích dvou let. V rámci vyspělých trhů se dařilo lépe americkým 
indexům, které v průměru posílily o více jak 10%. Klasický index Dow Jones překonal hranici 18.000 
bodů, širší S&P500 se dostal přes psychologickou úroveň 2.000 bodů. Oba zmiňované indexy 
vytvořily v průběhu roku nová historická maxima. Vývoj v Evropě byl o něco slabší, když souhrnný 
STOXX Europe 600 posílil o 4,35 %. Společným prvkem jak v USA, tak v Evropě, bylo citelné zvýšení 
volatility. Japonské akcie reprezentované vývojem indexu Nikkei posílily o více jak 7 %. Velmi rušno 
bylo na měnových a komoditních trzích. Dolar v průběhu roku postupně výrazně posiloval a vůči EUR 
zhodnotil o 12 % a dostal se na nejsilnější úroveň za poslední více jak čtyři roky. Dramatický propad 
zaznamenala ropa, když americká WTI z červnových 107 USD ztratila do konce roku více jak polovinu 
své hodnoty a kurz se dostal k hranici 50 USD. 
 



 

Samotný start do roku 2014 přinesl pro investory spíše zklamání. Po silných růstech z předchozího 
období došlo v lednu k vybírání zisků a US indexy zaznamenaly nejhorší vstup do nového roku od 
roku 2010. Geopolitické napětí zvyšovalo dění na Ukrajině, což byl jeden z rizikových faktorů, který se 
prolínal celým rokem 2014. Poklesy na trhu však neměly dlouhého trvání a výkonnost za první kvartál 
byla na amerických trzích celkově kladná a hlavní indexy si udržovaly růstový trend. Celým rokem se 
promítaly rovněž aktivity centrálních bank, které se čím dál více stávaly protichůdnými. Americký FED, 
v čele s novou prezidentkou Janet Yellenovou, pokračoval ve snižování objemu odkupovaných 
dluhopisů a ukončování monetárních stimulů. Naopak evropská ECB měla opačné tendence, když se 
snažila o další podporu pro relativně slabou evropskou ekonomiku trpící nízkou inflací. ECB se poprvé 
v historii odhodlala ke snížení depozitní sazby do záporu, postupně však vše směřovalo k rozhodnutí 
o zahájení klasického kvantitativního uvolňování v podobě odkupu vládních dluhopisů. Aktivity 
centrální banky v Evropě vedly k bezprecedentnímu poklesu výnosů vládních dluhopisů. Německý 
desetiletý dluhopis se na konci roku obchodoval s dříve nepředstavitelným výnosem 0,5 %, řada 
dluhopisů vybraných zemí se na kratším konci výnosové křivky pohybovaly dokonce v záporu. Nízké 
výnosy na dluhopisovém trhu nadále nutily investory k hledání vyšších alternativních výnosů, což 
v obecné rovině svědčilo akciovým trhům. 
 
V rámci růstového trendu uplynulého roku byla k vidění nevýraznější korekce na trzích na přelomu 
září a října. Americké indexy velmi rychle oslabily o 10%, německý DAX si odepsal v rámci korekce 
dokonce 15% pokles. Dění na trzích v tu chvíli ovlivňoval mix faktorů. V centru pozornosti byl výrazný 
propad cen ropy, pokračující geopolitické napětí v souvislosti s děním na Ukrajině a eskalace sankcí 
mezi západem a Ruskem. Na trzích opětovně panovaly obavy ze slábnoucích ekonomik od Japonska, 
přes Rusko až po Německo.  Tak jak byl propad rychlý, stejně rychle se změnil sentiment a poklesy 
byly v závěru roku smazány a indexy v USA i Evropě končily na nových, či v blízkosti historických 
maxim.  
 
 
 
Obchodování na vlastní účet 
 
V roce 2014 navázala Banka na pozitivní trendy z předchozích let a rozšiřovala své aktivity na 
finančních trzích. Na akciovém trhu Banka již tradičně vykonávala činnost tvůrce trhu. Na BCPP  
v obchodní platformě Xetra byly kotovány všechny emise, které jsou součásti indexu PX a zároveň 
jsou umístěné na regulovaném trhu Prime či Standard. Přestože na BCPP celkový roční objem 
obchodů s akciemi v roce 2014 poklesl o 12%, Banka dokázala víceméně udržet hodnoty z roku 2013 
a v celkových objemech členů tak postoupila na čtvrtou příčku. Jako tvůrce trhu působí Banka i na 
burze RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., kde obchoduje ještě o dvanáct titulů více než 
na BCPP.   
 
Banka aktivně obchodovala i na dluhopisových trzích a rozšiřovala portfolia dluhových cenných 
papírů. Hlavním investičním cílem byly nadále emise České republiky. Nízko-inflační prostředí, 
uvolněná měnová politika ČNB a v neposlední řadě nižší výpůjční potřeba Ministerstva financí 
způsobily, že výnosy státních dluhopisů ČR v roce 2014 po celé délce výnosové křivky kontinuálně 
klesaly na nová a nová historická minima. Celkový objem držených pokladničních poukázek dosáhl ke 
konci roku 9,15 mld. Kč, což je 2,36-násobný nárůst proti roku 2013, přičemž ve všech případech  
se jednalo o poukázky emitované Ministerstvem financí České republiky. Objem dluhopisů v portfoliích 
Banky v korunovém ekvivalentu meziročně narostl o 51% na hodnotu 9,36 mld. Kč, z toho 90% bylo 
umístěno v investičním portfoliu do splatnosti a zbylých 10% v portfoliu na obchodování. Z hlediska 
skladby emitentů mají české státní dluhopisy 78,5% váhu v portfoliích a slovenské státní dluhopisy 
zastupují 14,5%. Dohromady tak tvoří vládní dluhopisy 93%, což dokládá konzervativní investiční 
strategii banky. Dále pak dluhopisy emitované finančními institucemi v ČR tvoří necelých 6%  
a podílem mírně přes 1% jsou zastoupeny kvalitní korporátní dluhopisy. 
 
V roce 2014 pokračoval stabilní nárůst vkladů a Banka tak realizovala i vyšší objemy na peněžním 
trhu, kde umísťovala prostředky k zajištění likvidity. Situace byla obtížná, když klíčová repo sazba 
ČNB zůstala po celý rok na „technické“ nule 0,05% p.a. a tržní úrokové sazby do jednoho roku 
pokračovaly v poklesu. Nadále byla drtivá většina obchodů uskutečňovaná s ČNB v rámci 
dvoutýdenních repo operací a depozitní facility. V neposlední řadě silným tempem rostly rovněž  
FX transakce. Banka realizovala taktéž ve zvýšené míře měnové forwardy a swapy. 
 



 

Údaje o stavu majetku a finanční situaci banky 
 
Celková aktiva Banky byla k 31.12.2014 ve výši 40 875 280 tis. Kč a skládají se především z pokladní 
hotovosti a vkladů u centrálních bank v hodnotě 9 337 337 tis. Kč, ze státních bezkupónových 
dluhopisů v hodnotě 9 151 474 tis. Kč, z peněz na účtech bank a družstevních záložen ve výši  
1 389 387 tis. Kč, z pohledávek za klienty v hodnotě 10 522 943 tis. Kč, z dluhových cenných papírů 
 v hodnotě 9 359 387 tis. Kč, majetkových účastí ve výši 171 012 tis. Kč a ostatních aktiv v hodnotě 
913 385 tis. Kč.  
 
V roce 2014 Banka zaznamenala čistý zisk z poplatků a provizí 253 016 tis. Kč, čistý zisk z úroků  
255 304 tis. Kč a zisk z finančních operací ve výši 255 029 tis. Kč. Hospodářský výsledek Banky z 
běžné činnosti před zdaněním činil 51 704 tis. Kč. 
 
Finanční situace Banky je dlouhodobě velmi dobrá. Banka trvale disponuje dostatečným množstvím 
pohotově likvidních finančních prostředků k uhrazování svých závazků, pravidelně a v plné výši 
uhrazuje své příspěvky do garančních fondů burzy, do fondu pojištění vkladů a garančního fondu 
obchodníků s cennými papíry. V průběhu své existence se Banka nikdy nedostala do platební 
neschopnosti. 
 
Úspěch v rozšiřování úvěrového portfolia Banky a růst dalších ukazatelů se zákonitě projevil zvýšením 
objemu rizikových expozic. K 31. 12. 2014 byl kapitálový poměr Banky 12,37 % (z toho 11,31 % 
kapitál. poměr tier 1), tedy významně nad regulatorními požadavky, což představuje bezpečnou 
úroveň pro krytí rizik. 
 

E. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech banky 
 
Představenstvo: 
 
Mgr. Jan Sochor, předseda představenstva 
je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na kapitálovém trhu působí 
již více než 15 let. Předsedou představenstva společnosti je od 22.5.2002. Od 30.4.2001 do 23.4.2002 
byl jednatelem obchodníka s cennými papíry, společnosti Fio brokerská, spol. s r. o., před tím se jako 
zaměstnanec této společnosti, podílel zejména na tvorbě elektronického obchodního systému. Ve Fio, 
burzovní společnost, a.s. vykonával činnost ředitele a jediného jednatele této společnosti. 
 
Mgr. Josef Valter, člen představenstva 
je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Ve Finanční skupině Fio působí od roku 2002  
a od téhož roku působí jako vedoucí jejího právního oddělení, později jako ředitel Právní a provozní 
divize. V letech 2002 až 2006 byl členem představenstva Fio, družstevní záložny a v letech 2006 až 
2010 byl předsedou představenstva Fio, družstevní záložny. Členem představenstva Banky je od 
5.5.2010. 
 
Ing. David Hybeš, člen představenstva 
je absolventem Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické. Ve Finanční skupině  
Fio působí od roku 2006 a od téhož roku působí jako provozní ředitel. Členem představenstva  
Banky je od 5.5.2010. 
 
V souladu s § 8 odst. 1 zák. č. 21/1992 Sb., zákon o bankách, v účinném znění, bylo představenstvo 
Banky ke dni 31. 12. 2014 tříčlenné. 
 
Dozorčí rada: 
 
Mgr. Romuald Kopún, předseda dozorčí rady 
je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jako člen dozorčí rady 
působí již od roku 1994. Zejména v této funkci získal potřebné zkušenosti v oblasti kapitálového trhu.  
 
RNDr. Petr Marsa, místopředseda dozorčí rady  
je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. RNDr. Marsa působí na 
finančním trhu přes 15 let. V průběhu let zastával různé funkce v orgánech různých společností 
Finanční skupiny Fio. 



 

 
Ing. Ján Franek, člen dozorčí rady  
je absolventem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Ján Franek pracuje ve Finanční 
skupině Fio od roku 1995. Od roku 2001 vede softwarovou divizi, zodpovídá za rozvoj a provoz 
informačního systému Finanční skupiny Fio a vede rozvojové projekty směřující k rozšiřování  
a zkvalitňování služeb pro klienty. 
 
Členové představenstva, dozorčí rady ani vedoucí zaměstnanci banky nevlastní žádné vlastní akcie 
Banky. 
 
Zaměstnanci nemají možnost účastnit se na základním kapitálu Banky. 
 
 

F. Další údaje 
 
V posledních třech letech nedošlo k žádnému přerušení činnosti Banky. 
 
Přehled o změnách vlastního kapitálu za poslední tři účetní období je uveden v účetní závěrce, která 
je součástí této výroční zprávy. 
 
Údaje o průměrném počtu zaměstnanců a změnách tohoto počtu jsou uvedeny v příloze k účetní 
závěrce za rok 2014, která je součástí této výroční zprávy. Personální rozšiřování Banky 
koresponduje se strategií společnosti směřující ke stálému zkvalitňování poskytovaných služeb.  
 
Výdaje na činnost v oblasti výzkumu, vývoje a ochrany životního prostředí Banka v roce 2014 
nevynaložila. Náklady vynaložené Bankou v roce 2014 v pracovněprávních vztazích jsou uvedeny  
v účetní závěrce za rok 2014, která je součástí této výroční zprávy. 
 
Rozhodnutím představenstva ze dne 5.5.2010 byla na území Slovenské republiky zřízena organizační 
složka Banky Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, IČ: 36 869 376, Nám. SNP 21, Bratislava 
811 01, Slovenská republika. 
 
Účetní jednotka bude pokračovat i nadále ve stávající činnosti. 
 
Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které by měly významný vliv na naplnění účelu této 
výroční zprávy. 
 
 
Vedoucí organizační složky: 
 
Ing. Marek Polka  
je absolventem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické. Ve Finanční skupině Fio působí 
od května roku 2001, kdy nastoupil jako klientský pracovník pražské pobočky. Postupem času prošel 
pozicemi dočasného vedoucího pobočky v Plzni, vedoucího největší pobočky Finanční skupiny  
v Praze a následně vedoucího celého oddělení klientského servisu. Od dubna 2006 byl vedoucím 
klientské divize Finanční skupiny Fio. Od 1. dubna 2006 byl členem představenstva Fio, družstevní 
záložny a od 3. května 2010 předsedou představenstva Fio, družstevní záložny. Na pozici vedoucího 
klientské divize byly jeho prvořadými úkoly zajišťování řádného chodu poboček, řízení vztahů se 
zákazníky a správa produktové řady. Od 24.9.2014 zastává Ing. Polka pozici ředitele Úvěrové divize 
Banky. 



 

 

G. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu 
 
Osobou odpovědnou za výroční zprávu je Mgr. Jan Sochor, r.č. 690222/0050, Praha 1, Opletalova 30, 
PSČ 110 00 – předseda představenstva obchodní společnosti Fio banka, a.s.  
 
Účetní závěrku ověřil auditor: 
 
Deloitte Audit s.r.o., IČ: 49620592, Karolinská 654/2, Praha 8. 
 
 
 
 
V Praze dne 29. 4. 2015 
 

 
 
 

      Mgr. Jan Sochor       Mgr. Josef Valter              
předseda představenstva   člen představenstva                



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

II. Zpráva auditora 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

III. Účetní závěrka společnosti  
k 31. prosinci 2014 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 











































































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Údaje o kapitálu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Údaje o kapitálu, údaje o kapitálových požadavcích a poměrové ukazatele 
(Údaje zveřejňované podle § 102 odst. 1 vyhl. č. 163/2014 Sb.) 

 
V roce 2014 začaly platit nové legislativní předpisy upravující kapitálovou přiměřenost zavedením 
pravidel tzv. Basel III – nařízení EU o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční 
podniky č. 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR), respektive vyhláška ČNB 
č. 163/2014 Sb. Změny proti předchozímu stavu však v případě Fio banky nejsou významné. 

 
Údaje o kapitálu na individuálním základě k 31. 12. 2014 (v tis. Kč) 
 

Kmenový kapitál tier 1: nástroje a rezervy   

1 Kapitálové nástroje a související emisní ážio = Splacený základní kapitál 760 000 

2 Nerozdělený zisk 202 621 

6 Kmenový kapitál tier 1 před normativními úpravami 962 621 

Kmenový kapitál tier 1: normativní úpravy 

8 Nehmotná aktiva (snížená o související daňové závazky) (záporná hodnota) -2 679 

28 Normativní úpravy kmenového kapitálu tier 1 celkem -2 679 

29 Kmenový kapitál tier 1 959 942 

44 Vedlejší kapitál tier 1   

45 Kapitál tier 1 = kmenový kapitál tier 1 + vedlejší kapitál tier 1 959 942 

Kapitál tier 2: nástroje a položky 

46 Kapitálové nástroje a související emisní ážio = Podřízený dluh 90 000 

57 Normativní úpravy kapitálu tier 2 celkem   

58 Kapitál tier 2 90 000 

59 Celkový kapitál = kapitál tier 1 + kapitál tier 2 1 049 942 

 



 

Údaje o kapitálových požadavcích na individuálním základě k 31. 12. 2014 (v tis. Kč) 
 
Fio banka používá pro výpočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku standardizovaný přístup. 

 

úvěrové 
riziko – 

8 % 
objemu 
rizikově 

vážených 
expozic 

pro 
každou 
kategorii 
expozic 

uvedenou 
v článku 

112 

Expozice vůči ústředním vládám nebo centrálním bankám 0 

Expozice vůči regionálním vládám nebo místním orgánům   

Expozice vůči subjektům veřejného sektoru   

Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám   

Expozice vůči mezinárodním organizacím   

Expozice vůči institucím 51 952 

Expozice vůči podnikům 507 466 

Retailové expozice 3 604 

Expozice zajištěné nemovitostmi 17 681 

Expozice v selhání   

Expozice spojené s obzvláště vysokým rizikem   

Expozice v krytých dluhopisech   

Položky představující sekuritizované pozice   

Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením   

Expozice ve formě podílových jednotek nebo akcií v subjektech 
kolektivního investování 

  

Akciové expozice   

Ostatní položky 14 830 

 kapitálové 
požadavky 
vypočítané 
podle čl. 

92 odst. 3 
písm. b) a 

c) 

K pozičnímu riziku 15 568 

Pro velké expozice přesahující limity stanovené v článcích 395 až 401, 
pokud je instituci povoleno tyto limity překročit 

  

K měnovému riziku 2 702 

K vypořádacímu riziku   

Ke komoditnímu riziku   

podle hlavy III kapitoly 2 – k operačnímu riziku, přístupem základního ukazatele 65 056 

CELKEM 678 859 

 
 
 
Kapitálové poměry k 31. 12. 2014 (jako procentní podíl rizikové expozice) 
 

61 Kmenový kapitál tier 1 11,31% 

62 Kapitál tier 1 11,31% 

63 Celkový kapitál 12,37% 

 
 
 



 

Odpovídající údaje za předchozí rok 2013: 
 
Podle pravidel Basel II – § 213 odst. 2 vyhl. č. 123/2007 Sb. 
 

Kapitál (Σ) – k 31. 12. 2013 1 811916 

   Původní kapitál (Tier1) (Σ) 2 721916 

      Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 3 560000 

      Vlastní podíly 4   

      Emisní ážio 5   

      Rezervní fondy a nerozdělený zisk (Σ) 6 166452 

         Povinné rezervní fondy 7 10626 

         Ostatní fondy z rozdělení zisku 8   

         Nerozdělený zisk z předchozích období 9 155826 

         Zisk za účetní období po zdanění 10   

         Neuhrazená ztráta z předchozích období 11   

      Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace 12   

      Zisk za běžné účetní období 13   

      Ztráta za běžné účetní období 14   

      Čistý zisk z kapitalizace budouc. příjmů ze sekuritizace 15   

      Zisk/ztráta z ocenění závazků v RH z titulu úvěr. rizika 16   

      Další odčitatelné položky z původního kapitálu (Σ) 17 -4536 

         Goodwill 18 84 

         Nehmotný majetek jiný než goodwill 19 -4620 

         Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů 20   

         Účastnické CP vydané osobou s kvalifikov. účastí v bance 21   

 Hybridní nástroje celkem (Σ) 22   

         Hybridní nástroje zohledňované do výše původního kapitálu 23   

         Hybridní nástroje zohledňované do výše 35% původ. kapitálu 24   

         Hybridní nástroje zohledňované do výše 15% původ. kapitálu 25   

   Dodatkový kapitál (Tier 2) (Σ) 26 90000 

      Hlavní dodatkový kapitál (Σ) 27   

         Přebytek v krytí očekávaných úvěrových ztrát u IRB 28   

         Překročení limitů pro hybridní nástroje 29   

 Vedlejší dodatkový kapitál (Σ) 30 90000 

         Podřízený dluh A 31 90000 

         Pozit. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. akcií a podíl. listů 32   

   Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2) (Σ) 33   

      Kapitálové investice nad 10 % do bank a ost.fin.institucí 34   

      Kapitálové investice nad 10 % do pojišťoven 35   

      Kapitálové investice do 10 % do institucí a fin. institucí 36   

      Význ.obezř.úpravy při tržním oceňování n. oceňování modelem 37   

      Expozice ze sekuritizace s rizik. váhou 1250% 38   

 
 



 

Kapitálové požadavky celkem (Σ) – k 31. 12. 2013 1 594085 

   Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem (Σ) 2 531967 

      Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem (Σ) 3 531967 

         Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem (Σ) 4 531967 

            Kap. pož. při STA k expoz. vůči centr. vládám a bankám 5 0 

            Kap. pož. při STA k expoz. vůči reg. vládám a míst. orgánům 6   

            Kap. pož. při STA k expoz. vůči org.veřejného sektoru a ost. 7   

            Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním rozvoj. bankám 8   

            Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním organizacím 9   

            Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím 10 64437 

            Kap. pož. při STA k podnikovým expoz. 11 439880 

            Kap. pož. při STA k retailovým expoz. 12 1874 

            Kap. pož. při STA k expoz. zajištěným nemovitostmi 13 11374 

            Kap. pož. při STA k expoz. po splatnosti 14   

            Kap. pož. při STA k regulatorně vysoce rizikovým expoz. 15   

            Kap. pož. při STA k expoz. v krytých dluhopisech 16   

            Kap. pož. při STA k expoz.vůči inst.a podn.-s krátk.raitingem 17   

            Kap. pož. při STA k expoz. vůči fondům kolekt. investování 18   

            Kap. pož. při STA k ostatním expoz. 19 14402 

         Kap. pož. k úvěr. riziku při STA v IRB k expozicím celkem (Σ) 20   

            Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči centr.vládám a bankám 21   

            Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči institucím 22   

            Kap. pož. při STA v IRB k podnikovým expoz. 23   

            Kap. pož. při STA v IRB k retailovým expoz. 24   

            Kap. pož. při STA v IRB k akciovým expoz. 25   

            Kap. pož. při STA v IRB k ostatním expoz. 26   

         Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k sekuritizovaným expozicím 27   

      Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB celkem (Σ) 28   

         Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k vybr. expozicím celkem (Σ) 29   

            Kap. pož. při IRB k expoz. vůči centr. vládám a bankám 30   

            Kap. pož. při IRB k expoz. vůči institucím 31   

            Kap. pož. při IRB k podnikovým expoz. 32   

            Kap. pož. při IRB k retailovým expoz. 33   

            Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k akciovým expozicím 34   

            Kap. pož. k úvěr.riziku při IRB k sekuritizovaným expozicím 35   

            Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k ostatním expozicím 36   

   Kap. pož. k vypořádacímu riziku 37   

   Kap. pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem (Σ) 38 15183 

      Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem (Σ) 39 15183 

         Kap. pož. při STA k úrokovému riziku 40 12303 

         Kap. pož. při STA k akciovému riziku 41   

         Kap. pož. při STA k měnovému riziku 42 2880 

         Kap. pož. při STA ke komoditnímu riziku 43   

      Kap. pož. k trž. riziku při přístupu založ. na vl. modelech 44   

   Kap. pož. k operačnímu riziku celkem (Σ) 45 46935 

      Kap. pož. k oper. riziku při BIA 46 46935 

      Kap. pož. k oper. riziku při TSA 47   

      Kap. pož. k oper. riziku při ASA 48   

      Kap. pož. k oper. riziku při AMA 49   

   Kap. pož. k riziku angažovanosti obch. portfolia 50   

   Kap. pož k ostatním nástrojům obch. portfolia 51   

   Přechodný kap. pož. - dorovnání k Basel 1 52   

 
Kapitálová přiměřenost  k 31. 12. 2013: 10,93 %



 

Poměrové ukazatele 
  k 31. 12. 2014 

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)  0,12% 

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) 4,78% 

Aktiva na jednoho zaměstnance v tis. Kč 559 935 

Správní náklady na jednoho zaměstnance v tis. Kč 6 327 

Zisk nebo ztráta po zdanění na jednoho zaměstnance v tis. Kč 555 

 
Povinně uveřejňované informace o Bance jsou zpřístupněny na adrese: http://www.fio.cz/o-nas/fio-
banka 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Zpráva o vztazích  
 



Fio banka, a.s., IČ: 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, ČR, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 2704, tel.: +420 224 346 111, fax: +420 224 346 110, http://www.fio.cz 

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen "zpráva o vztazích") sepisovaná dle § 82 a násl. zák.  
č. 90/2012Sb., o obchodních korporacích, 

obchodní společnost Fio banka, a.s., IČ : 61858374 se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 2704, za období  
1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 

 
I. Struktura vztahů 

 
1. Ovládaná osoba 

Fio banka, a.s. 
 IČ  : 61858374 
Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 2704 
zastoupená předsedou představenstva, Mgr. Janem Sochorem a členem představenstva  
Mgr. Josefem Valterem,  

 
(dále též "Banka" či "ovládaná osoba") 

 
2. Ovládající osoba 

Fio holding, a.s.  
IČ : 60192763 
se sídlem: 117 21 Praha 1, V Celnici 1028/10 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B vl. 2270 
 
akcionáři společnosti jsou RNDr. Petr Marsa a Mgr. Romuald Kopún, jednající ve shodě, kteří tak 
nepřímo ovládají ovládanou osobu a jsou ovládajícími osobami 
 
(dále též jen "ovládající osoby"). 

 
3. Osoby ovládané stejnými ovládajícími osobami, RNDr. Petrem Marsou a Mgr. Romualdem 

Kopúnem 
 

- AASRK, a.s., IČ: 28205367, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, 
- AFUS, spol. s r.o., IČ: 27407748, Praha 1, Senovážné náměstí 977/24, PSČ 116 47, 
- AGROPRODUKT-odbytové družstvo, IČ: 43903797, Madunice, Kostolanská 2/540, PSČ 922 42, 
SR, 
- AKAM, s.r.o., IČ: 36037419, Madunice, Kostolanská 2/540, PSČ 922 42, SR, 
- APMAS, a.s., IČ: 28206436, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, 
- ATLANTA SAFE, spol. s r.o. „v likvidaci“, IČ: 14890658, Praha 2, Vocelova 3, PSČ 120 00, 
- AYA, s.r.o., IČ: 35764716, Madunice, Kostolanská 2/540, PSČ 922 42, SR, 
- BASRK, a.s., IČ: 28204107, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, 
- BIOAGRO s.r.o., IČ: 36293318,  Madunice, Kostolanská 2/540, PSČ 922 42, SR, 
- BPMAS, a.s., IČ: 28212703, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, 
- CASRK, a.s., IČ: 28207483, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, 
- CFT, a.s., IČ: 61859079, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, 
- CPMAS, a.s., IČ: 28211138, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, 
- Čtyřka, spol. s r.o., IČ: 44268866, Krynická 504, Praha 9, PSČ 182 00, 
- DASRK, a.s., IČ: 282 12 711, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, 
- Družstevní záložna Kredit, IČ: 64946649, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, 
- Družstevní záložna PSD, IČ: 64946835, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, 
- DZ KREDIT a.s., IČ: 25623184, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, 
- EASRK, a.s., IČ: 28206576, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, 
- ELLIAD a.s., IČ: 25623192, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, 
- EPMAS, a.s., IČ: 28206517, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, 
- Finanční skupina Fio, a.s., IČ: 26761858, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, 
- Fio holding, a.s., IČ: 60192763, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, 
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- Fio o.c.p., a.s., IČ: 35960990, Nám. SNP 21, Bratislava 811 01, SR, 
- Fio Polska spółka z o.o, IČ: 140192608, Szpitalna 1/17, 00-020 Warszawa, PR, 
- Fio Slovakia, a.s., IČ: 35828137, Kollárovo nám. 15, Bratislava 811 06, 
- FPMAS, a.s., IČ: 282 11 502, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, 
- FPSROG, spol. s r.o., IČ: 25718843, Praha l, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, 
- FPSROH, spol. s r.o., IČ: 25738755, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, 
- GENT CZ spol. s r.o., IČ: 48593753, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, 
- KOFIMA, s. r.o., IČ: 25269241, Praha 9, Kolmá 5/597, PSČ 190 00, 
- KOPTRANS, spol. s r. o., IČ: 46577335, Praha 9, Kolmá 5/597, PSČ 190 00, 
- Midleton a.s., IČ: 35942177, Nám. SNP 21, Bratislava 811 01, SR, 
- Místní jednotka, spol. s r.o., IČ: 27589587, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, 
- NOBLIGE a.s., IČ: 26145090, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, 
- Odbytové družstvo ovoce Český ráj, IČ: 27651347, Praha 9, Vysočany, Kolmá 5/597,  

PSČ 190 00, 
- OVOAGRI s.r.o., IČ: 36463388, Madunice, Kostolanská 2/540, PSČ 922 42, SR, 
- OVOFARM s.r.o., IČ:36015067, Madunice, Kostolanská 2/540, PSČ 922 42, SR, 
- RM-S FINANCE, s.r.o., IČ: 62915240, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, 
- RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., IČ: 471 16 404, Praha 1 - Nové Město, V Celnici 

1028/10, PSČ 117 21 
- T.O.R.S. s.r.o., IČ: 49682024, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21 
- VARIEL, a.s., IČ: 45148287, Zruč nad Sázavou, Průmyslová 1034, PSČ 285 22, 
- VVISS a.s., IČ: 48585131, Praha 9, Kolmá 5/597, PSČ 190 00, 
- VVISS delta, s.r.o., IČ: 36015105, Madunice, Kostolanská 2/540, PSČ 922 42, SR, 
- VVISS Lipence, s.r.o. v likvidaci, IČ: 64581314, Praha 9, Kolmá 5/597, PSČ 190 00, 
- VVISS Plzeň, s.r.o., IČ: 64581331, Praha 9, Kolmá 5/597, PSČ 190 00, 
- VVISS POLAND spółka z o.o, Cisownica 72, Goina, Goleszów, 
- VVISS spol. s r.o., IČ: 30229529, Kostolanská 2/540, Madunice PSČ 922 42, SR, 
- VVISS Terezín, s.r.o. v likvidaci, IČ: 25125931, Praha 9, Kolmá 5/597, PSČ 190 00. 
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4. grafické zobrazení struktury vztahů skupiny osob ovládaných RNDr. Petrem Marsou a Mgr. Romualdem Kopúnem 
 

Fio o.c.p., a.s.  

100% 

Mgr. Romuald Kopún RNDr. Petr Marsa 

BIOAGRO, s.r.o.,  
Mgr. R. Kopún: 63,68 % 
VVISS spol. s r.o.: 15 % 

VVISS delta, s.r.o., 51,70 % 

VVISS spol. s r.o., 75 % 

OVOFARM 

s.r.o., 100% 

Čtyřka, spol. s r.o., 25 % 

VVISS a.s. , 100 % 
 

VVISS Lipence, s.r.o. 
v likvidaci, 100 % 

KOFIMA, s. r.o., 100% VVISS Plzeň, s.r.o., 100 % 

VVISS Terezín, s.r.o. v likvidaci, 
100 % 

 

RM-S FINANCE, s.r.o. 
100 % 

Midleton a.s., 50 % 

T.O.R.S. s.r.o., 100 % 

 

Fio holding, a.s. 
(jednání ve shodě, každý akcionář 50%) 

 

Fio Slovakia a.s. 
100% 

 

Fio banka, a.s. 
100% 

 

Finanční skupina Fio, a.s. 
100% 

Místní jednotka, spol. s r.o. 
100 % 

Čtyřka, spol. s r.o., 25 % 
 

Fio Polska spółka z o.o, 100 % 

 

ATLANTA SAFE, spol. s r.o. v 
likvidaci; 25 %  

 

KOPTRANS, spol. s r.o., 100 % 

Družstevní záložna Kredit 

100% 
 

CFT, a.s., 100 % 

ELLIAD a.s., 100 % 

DZ KREDIT a.s., 100 % 

FPSROG, spol. s r.o., 100 %  

 

Družstevní záložna PSD 
AASRK, a.s. 2,5%, BASRK, a.s. 4,5% 
APMAS, a.s. 2,5%, BPMAS, a.s. 4,5% 

RM-SYSTÉM, česká burza 
cenných papírů a.s., 100% 

 

Midleton a.s., 50 % 

NOBLIGE a.s., 100 % 

GENT CZ spol. s.r.o. 
100 % 

BASRK, a.s., 100 % 

 

AASRK, a.s., 100 % 

 

CASRK, a.s., 100 % 

 

DASRK, a.s., 100 % 

 

EASRK, a.s., 100 % 

 

EPMAS, a.s., 100 % 

 

FPMAS, a.s., 100 % 

 

FPSROH, spol. s r.o., 100 % 

BPMAS, a.s., 100 % 

 

CPMAS, a.s., 100 % 

 

Odbytové družstvo ovoce Český ráj, každá s.r.o. 11,1 % 

VARIEL, a.s. 
DZ KREDIT a.s. 33,61% 
ELLIAD a.s. 47,66% 

APMAS, a.s., 100 % 

 

VVISS POLAND spółka z o.o, 100 % 

 

OVOAGRI 
s.r.o., 100 
% 

AYA s.r.o. 
100 % 

AKAM 
s.r.o., 

100% 

AFUS spol. s.r.o., 100 % 

Družstevní záložna PSD 
73,4 % 

AGROPRODUKT - odbytové 
družstvo, každá s.r.o. 25%  
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II. Úloha ovládané osoby 
 
Ovládaná osoba jako poskytovatel platebních a bankovních služeb vstupuje do obchodních vztahů v rámci 
skupiny ovládaných osob zejména se společností RM-S Finance, s.r.o., která je vázaným zástupcem Banky 
a dále družstevní záložnou PSD, společností Fio o.c.p., a.s. a RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů 
a.s. se kterými spolupracuje v oblasti poskytování bankovních služeb a služeb obchodníka s cennými 
papíry. 
Ostatním společnostem v rámci skupiny ovládaných osob jsou Bankou poskytovány zásadně standardní 
bankovní služby a dále také služby, které je Banka oprávněna poskytovat jako obchodník s cennými papíry.  
 
III.  Způsob a prostředky ovládání 
 
1. Banka je přímo ovládaná osobou Fio holding, a.s., která vlastní 100% akcií Banky. 
2. Banka je nepřímo ovládána jedinými akcionáři Fio holding, a.s., RNDr. Petrem Marsou  

a Mgr. Romualdem Kopúnem, jednajícími ve shodě, kteří tak nepřímo ovládají ovládanou osobu  
a jsou ovládajícími osobami. 

 
IV. Smlouvy, které byly uzavřeny v účetním období 2014 a které byly v roce 2014 stále účinné 

 
1. smlouvy mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou 
 
a) smlouvy, které byly uzavřeny před 1.1.2014 a ke dni 31.12.2014 byly stále účinné 

 
Mgr. Romuald Kopún 

 
Smlouva o úvěru č. 131000091 
Smlouva o úvěru č. 131000078 
Smlouva o úvěru č. 131000105 
Smlouva o úvěru č. 131000119 
 
RNDr. Petr Marsa 
 
Smlouva o úvěru č. 131000093 
Smlouva o úvěru č. 131000107 
Smlouva o úvěru č. 131000121 
 

b) smlouvy, které byly uzavřeny v roce 2014 
 
Fio holding, a.s. 
Smlouva o upsání akcií 

 
2. smlouvy mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnými ovládanými osobami 
 
a) smlouvy, které byly uzavřeny před 1.1.2014 a ke dni 31.12.2014 byly stále účinné 
 

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. (dále jen „Česká burza“): 
 
a) Smlouva o účasti na vypořádacím systému, 
b) Smlouva upravující podmínky pro činnost tvůrce trhu, 
c) Smlouva o zastupování České burzy při registracích zákazníků, 
d) Smlouva o zvláštním způsobu validace, 
e) Zajišťovací smlouva, 
f) Dohoda o vzájemné spolupráci při ověřování technického a programového řešení služeb, 
g) Smlouva o používání běžného účtu k obchodování s cennými papíry na trhu RM-

SYSTÉMu, 
h) Smlouva o podnájmu, 
i) Smlouva o vymezení práv a povinností plynoucích z členství ve skupinové registraci k DPH, 
j) Smlouva o běžném účtu č.1, 
k) Smlouva o běžném účtu č.2, 
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l) Smlouva o běžném účtu č.3, 
m) Smlouva o běžném účtu č.4, 
n) Smlouva o účtu EUR, 
o) Smlouva o účtu USD, 
p) Smlouva o přístupu na trh České burzy, 
q) Smlouva o hlášení obchodů, 
r) Smlouva o používání účtu v ČSOB k vypořádání obchodů s cennými papíry na trhu České 

burzy, 
s) Smlouva o zajištění výkonu interního auditu, 
t) Smlouva o zajištění výkonu činnosti compliance. 
 
Družstevní záložna PSD: 
 
a) Smlouva o vedení účtu, 
b) Smlouva o spolupráci, 
c) Smlouva o vymezení práv a povinností plynoucích z členství ve skupinové registraci k DPH. 
 
RMS-Finance s.r.o. 
 
a) Smlouva mandátní, 
b) Smlouva o vymezení práv a povinností plynoucích z členství ve skupinové registraci k DPH, 
c) Smlouva o správě a vývoji informačního systému a dalšího informačního a komunikačního 

vybavení. 
 
Fio o.c.p., a.s. 
 
a) Dohoda o odměně, 
b) Dohody o měnovém SWAPU, 
c) Smlouva o běžném účtu, 
d) Zmluva o zaistení vnútorného auditu. 
 
Fio holding, a.s. 
 
Smlouva o upsání akcií. 
 
VVISS, a.s.  
 
Smlouva o vymezení práv a povinností plynoucích z členství ve skupinové registraci k DPH. 

 
 

b) smlouvy, které byly uzavřeny v roce 2014 
 

Fio o.c.p., a.s. 
 
Zmluva o predaji časti podniku. 
Dohody o měnovém SWAPU. 

 
V.  Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo  

v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, 
který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní 
závěrky, 

 
Banka neučinila na popud ovládající osoby nebo osob jí ovládaných žádné právní jednání. 

 
 






