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1. Úvod 
 

Tato výro�ní zpráva rekapituluje �innost spole�nosti za rok 2014 a zárove� p�edkládá jejím 
uživatel�m zám�ry pro nejbližší období. 
 
Zám�rem zpracovatel� a p�edkladatel� této zprávy je srozumitelným zp�sobem interním i 
externím uživatel�m podat informaci o �innosti spole�nosti, stavu majetku, pohledávek, 
závazk� a dalších údajích stanovených platnými právními p�edpisy, zejména zákonem �. 
563/1991 Sb., o ú�etnictví a vyhláškou �. 163/2014 Sb., o pravidlech obez�etného podnikání 
bank, spo�itelních a úv�rních družstev a obchodník� s cennými papíry. 

 
 
 
 
 
2. Údaje charakterizující spole�nost a její orgány 
 

a) Obchodní firma:    Citfin - Finan�ní trhy, a. s. 
 Právní forma:     Akciová spole�nost  
 Sídlo:      Radlická 751/113e Praha 5, PS� 158 00 
 I�:      250 79 069 

 
b) Datum zápisu do obchodního rejst�íku: 27. 9. 1996 

 
c) Výše základního kap. zapsaného v OR: 22 000 000,- K� 

 
d) Výše splaceného základního kapitálu: 22 000 000,- K� 

 
e) Emitované akcie: 2 200 ks  akcie na jméno ve jmenovité 

hodnot�  10 000,- K� 
 

f) Povinná osoba:    nenabývá žádné vlastní akcie 
 

g) Údaje o zvýšení základního kapitálu:   základní kapitál nebyl od posledního 
uve�ejn�ní zvýšen 

 
 

h) Organiza�ní struktura a po�et zam�stnanc�:  
 

� Po�et organiza�ních jednotek: 20 odd�lení 
 

� P�epo�tený stav zam�stnanc� k 31. 12. 2014: 54 
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i) Údaje o �lenech dozor�í rady, �lenech p�edstavenstva 

 
�lenové dozor�í rady: 
Doc. Ing. Karel Kopp, CSc. 
- P�edseda dozor�í rady od 11. 9. 2003  
- Kvalifika�ní p�edpoklady – VŠE Praha 
- Zkušenosti: 

o od r. 1971, 18 let v ekonomicko-pedagogickém oboru – VŠE Praha  
o 2 roky poradce Ú�adu vlády 
o 23 let �lenství ve statutárních orgánech pr�myslových a finan�ních spole�ností 
o p�edseda dozor�í rady Komer�ní banky 1998 – 2001 

- �lenství v orgánech jiných právnických osob: 
o Citfin, spo�itelní družstvo – p�edseda dozor�í rady 
o CACM, a.s. – místop�edseda p�edstavenstva 
o V.C.S. Trade a. s. – �len dozor�í rady 
o Citfin Mobil – �len dozor�í rady (do 25. �ervna 2014) 
o Úsp�ch 2000 Alfa  a.s. – �len dozor�í rady 

Ing. Attila Kovács 
- �len dozor�í rady od 15. 6. 2000 
- Kvalifika�ní p�edpoklady – �VUT v Praze, fakulta elektrotechnická 
- Zkušenosti: 

o od r. 1991 praxe v oblasti podnikání a ekonomické správy 
- �lenství v orgánech jiných právnických osob: 

o Unico Praha, s. r. o. – jednatel 
 
Vilma Beková 
- �len dozor�í rady od 11. 9. 2003 
- Kvalifika�ní p�edpoklady – St�ední ekonomická škola, Karlovy Vary 
- Zkušenosti: 

o od r. 1997 praxe v oblasti finan�nictví  
- �lenství v orgánech jiných právnických osob  

o V.C.S. Trade, a. s. - �len dozor�í rady (do 25. �ervna 2014) 
o Citfin mobil, a. s. - �len dozor�í rady (do 25. �ervna 2014) 
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�lenové p�edstavenstva: 
Martina Arnold Rubín 
- �len p�edstavenstva od 29. 10. 2008 
- Kvalifika�ní p�edpoklady – St�ední škola managementu a služeb, Praha 
- Zkušenosti: 

o od r. 2000 praxe v oblasti finan�nictví  
- �lenství v orgánech jiných právnických osob  

o Citfin mobil, a. s. - �len p�edstavenstva 
 
 
 
 
�len�m dozor�í rady a p�edstavenstva nebyly poskytnuty žádné úv�ry. 
Citfin – Finan�ní trhy, a. s. nevydalo záruky za �leny dozor�í rady a p�edstavenstva. 
 
 

j) Povinn� zve�ej�ované informace podle § 99 vyhlášky �. 163/2014 Sb., o pravidlech 
obez�etného podnikání bank, spo�itelních a úv�rních družstev a obchodník� s cennými 
papíry 
 
http://www.citfin.cz/cz/o-spolecnosti/povinne-zverejnovane-udaje/citfin-financni-trhy-a-
s/povinne-informace.html 
 
 
 

3. Údaje o složení akcioná�� 
 

a) P�ehled kvalifikovaných ú�astí právnických osob:  žádné nejsou 
 

b) P�ehled kvalifikovaných ú�astí fyzických osob: Ing. Gabriel Kovács, výše 
podílu na hlasovacích právech 
100,00 %  
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4. Údaje o p�edm�tu �innosti spole�nosti 
 

a) P�edm�t podnikání zapsaný v obchodním rejst�íku 
 

Citfin – Finan�ní trhy, a. s. je oprávn�na vykonávat tyto �innosti: 
 
� výroba, obchod a služby neuvedené v p�ílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
� výkon �innosti obchodníka s cennými papíry ve smyslu zák. �. 256/2004 Sb., 

o podnikání na kapitálovém trhu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, v rozsahu rozhodnutí 
�eské národní banky ze dne 10. 7. 2009, �. j.: 2009/5096/570, a to: 
 
 
Hlavní investi�ní služby: 
� podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, p�ijímání 

a p�edávání pokyn� týkajících se investi�ních nástroj�, a to ve vztahu 
k investi�ním nástroj�m podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona 

� podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provád�ní 
pokyn� týkajících se investi�ních nástroj� na ú�et zákazníka, a to ve vztahu 
k investi�ním nástroj�m podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona 

� podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování 
s investi�ními nástroji na vlastní ú�et, a to ve vztahu k investi�ním nástroj�m 
podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona. 

 
Dopl�kové investi�ní služby: 
� podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova 

a správa investi�ních nástroj� v�etn� souvisejících služeb, a to ve vztahu 
k investi�ním nástroj�m podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona. 

 
� Výkon �innosti platební instituce dle povolení ud�leného �eskou národní bankou dne 

15. 4. 2011, �.j. 2011/3978/571 v souladu s § 10 zák. �. 284/2009 Sb., o platebním 
styku (dále jako zákon o platebním styku), v rozsahu níže uvedených platebních 
služeb: 

 
� podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o platebním styku, provedení p�evodu pen�žních 

prost�edk� 
o z podn�tu plátce, 
o z podn�tu p�íjemce na základ� souhlasu, který plátce ud�lil 

p�íjemci, poskytovateli p�íjemce nebo svému poskytovateli, a to 
bez použití platebního prost�edku k ud�lení tohoto souhlasu, 
nebo 

o na základ� podn�tu daného platebním prost�edkem, 
o nejedná-li se o p�evod podle § 3 odst. 1 písm. d) nebo f) zákona 

o platebním styku ani o platební transakci podle § 3 odst. 1 písm. 
g) téhož zákona; 

� podle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o platebním styku, vydávání a správa platebních 
prost�edk� a za�ízení k p�ijímání platebních prost�edk�, nejedná-li se o platební 
transakci podle § 3 odst. 1 písmene g) téhož zákona.  
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b) P�ehled �inností skute�n� vykonávaných 
 

� provád�ní obchod� s devizovými hodnotami a poskytování pen�žních služeb 
 
Výkon �innosti obchodníka s cennými papíry ve smyslu zák. �. 256/2004 Sb., 
o podnikání na kapitálovém trhu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, v rozsahu rozhodnutí 
�eské národní banky ze dne 10. 7. 2009, �. j.: 2009/5096/570; 
 
Výkon �innosti platební instituce dle povolení ud�leného �eskou národní bankou dne 
15. 4. 2011, �.j. 2011/3978/571 v souladu s § 10 zák. �. 284/2009 Sb., o platebním 
styku. 

c) P�ehled �inností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo �eskou národní bankou 
omezeno nebo vylou�eno: v sou�asné dob� nejsou žádné 
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5. Údaje o finan�ní situaci a pom�rové ukazatele 
 

a) Rozvaha k 31. 12. 2014 (v tis. K�) 
 

Ozna�ení Text 
�íslo 
�ádku Brutto Korekce Netto 

Aktiva          
1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank  1 28 0 28
2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry 2 0 0 0

a) splatné na požádání  3 0 0 0
b) ostatní pohledávky  4 0 0 0

3. Pohledávky za bankami a za družstevními záložnami  5 176 685 0 176 685
a) splatné na požádání  6 176 685 0 176 685
b) ostatní pohledávky  7 0 0 0

4. Pohledávky za nebankovními subjekty  8 73 -73 0
a) splatné na požádání  9 0 0 0
b) ostatní pohledávky  10 73 -73 0

5. Dluhové cenné papíry  11 0 0 0
a) vydané vládními institucemi  12 0 0 0
b) vydané ostatními osobami  13 0 0 0

6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly  14 0 0 0
7. Ú�asti s podstatným vlivem  15 0 0 0

a) v bankách  16 0 0 0
8. Ú�asti s rozhodujícím vlivem  17 0 0 0

a) v bankách  18 0 0 0
9. Dlouhodobý nehmotný majetek  19 7 276 -6 253 1 023

a) z�izovací výdaje  20 0 0 0
b) goodwill  21 0 0 0

10. Dlouhodobý hmotný majetek  22 4 768 -2 688 2 080
a) pozemky a budovy pro provozní �innost  23 0 0 0

11. Ostatní aktiva  24 12 245 0 12 245
12. Pohledávky za upsaný základní kapitál  25 0 0 0
13. Náklady a p�íjmy p�íštích období  26 320 0 320

  Aktiva celkem  27 201 394 -9 014 192 380
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Ozna�ení Text 
�íslo 
�ádku Netto 

Pasiva      
1. Závazky v��i bankám a družstevním záložnám  101 0 

a) splatné na požádání  102 0 
b) ostatní pohledávky  103 0 

2. Závazky v��i nebankovním subjekt�m  104 123 329 
a) splatné na požádání  105 123 329 
b) ostatní pohledávky  106 0 

3. Závazky z dluhových cenných papír�  107 0 
a) emitované dluhové cenné papíry  108 0 
b) ostatní závazky z dluhových cenných papír�  109 0 

4. Ostatní pasiva  110 8 285 
5. Výnosy a výdaje p�íštích období  111 2 560 
6. Rezervy  112 0 

a)  na d�chody a podobné závazky  113 0 
b)  na dan�  114 0 
c)  ostatní  115 0 

7. Pod�ízené závazky  116 0 
8. Základní kapitál  117 22 000 

a) splacený základní kapitál  118 22 000 
b) vlastní akcie  119 0 

9. Emisní ážio  120 0 
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku  121 3 245 

a)  povinné rezervní fondy a rizikové fondy  122 3 245 
b)  ostatní rezervní fondy  123 0 
c)  ostatní fondy ze zisku  124 0 

11. Rezervní fond na nové ocen�ní  125 0 
12. Kapitálové fondy  126 0 
13. Oce�ovací rozdíly  127 0 

a)  z majetku a závazk�  128 0 
b)  ze zajiš�ovacích derivát�  129 0 
c)  z p�epo�tu ú�astí  130 0 

14. Nerozd�lený zisk nebo neuhr. ztráta z p�edchozích období  131 28 468 
15. Zisk nebo ztráta za ú�etní období  132 4 494 

Pasiva celkem  133 192 380 
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014 (v tis. K�) 
 

Ozna�ení Text 
�íslo 
�ádku tis. CZK 

1. Výnosy z úrok� a podobné výnosy  1 125
úroky z dluhových cenných papír�  2 0

2. Náklady na úroky a podobné náklady  3 7
náklady na úroky z dluhových cenných papír�  4 0

3. Výnosy z akcií a podíl�  5 147
a) výnosy z ú�astí s podstatným vlivem  6 0
b) výnosy z ú�astí s rozhodujícím vlivem  7 0
c) ostatní výnosy z ostatních akcií a podíl�  8 147

4. Výnosy z poplatk� a provizí  9 5 882
5. Náklady na poplatky a provize  10 5 673
6. Zisk nebo ztráta z finan�ních operací  11 61 272
7. Ostatní provozní výnosy  12 516
8. Ostatní provozní náklady  13 2 058
9. Správní náklady  14 56 061

a) náklady na zam�stnance  15 37 188
aa) na mzdy a platy  16 27 738
ab) sociální a zdravotní pojišt�ní  17 9 450
b) ostatní správní náklady  18 18 873

10. Rozpušt�ní rezerv a opr. položek k dlouh. hmotnému a nehmotnému majetku  19 0
11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr. položek k dl. hm. a nehm. majetku  20 1 485
12. Rozpušt�ní opr. pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z d�íve 

odepsaných  21 0
13. Odpisy, tvorba a použití opr. pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám  22 0
14. Rozpušt�ní opr. pol. k ú�astem s rozhod. a podst. vlivem  23 0
15. Ztráty z p�ev. ú�. s rozh. a podst. vl., tvorba a použ. opr. pol. k ú�. s roz. a pod. 

vlivem  24 0
16. Rozpušt�ní ostatních rezerv  25 0
17. Tvorba a použití ostatních rezerv  26 -2 426
18. Podíl na ziscích nebo ztrátách ú�astí s rozhod. nebo podst. vlivem  27 0
19. Zisk nebo ztr. za ú�. období z b�žné �innosti p�ed zdan�ním  28 5 082
20. Mimo�ádné výnosy  29 0
21. Mimo�ádné náklady  30 0
23. Zisk nebo ztráta za ú�etní období z mimo�ádné �innosti p�ed zdan�ním  31 0
24. Da� z p�íjm�  32 588
26. Zisk nebo ztráta za ú�etní období po zdan�ní  33 4 494
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b) Reálné a jmenovité hodnoty derivát� (v tis. K�)  
 

  31. 12. 2014 30. 9. 2014 30. 6. 2014 31. 3. 2014

Deriváty k obchodování - aktiva 
        

     reálná hodnota 5 929 4 183 5 060 14 282
     jmenovitá hodnota 754 397 563 328 819 633 1 295 132

Deriváty k obchodování - závazky 
        

     reálná hodnota 5 045 3 051 2 976 9 098
     jmenovitá hodnota 753 513 562 196 817 549 1 289 948

Deriváty zajiš�ovací - aktiva 
        

     reálná hodnota 0 0 0 0
     jmenovitá hodnota 0 0 0 0

Deriváty zajiš�ovací - aktiva 
        

     reálná hodnota 0 0 0 0
     jmenovitá hodnota 0 0 0 0

 
 
 

c) Pom�rové ukazatele 
 

  31. 12. 2014 30. 9. 2014 30. 6. 2014 31. 3. 2014 

Celkový kapitálový pom�r 27,77% 28,08% 24,60% 23,18% 

Zadluženost I. 9,06% 5,60% 9,47% 10,02% 

Zadluženost II. 9,96% 5,80% 10,72% 11,59% 

Rentabilita pr�m�rných aktiv (ROAA) 7,17% 10,16% 5,09% 6,59% 

Rentabilita pr�m�rného kapitálu tier 1 (ROAE) 8,71% 12,35% 6,30% 8,28% 

Rentabilita tržeb 7,33% 10,64% 5,53% 7,43% 

Správní náklady na jednoho zam�stnance (v tis. K�) 1 038 1 021 1 007 951 
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6. Údaje o kapitálu (v tis. K�) 
 

31. 12. 2014 
CAP0046 - Kapitál 1 52 690
   CAP0268 - Tier 1 (T1) kapitál 2 52 690
      CAP0047 - Kmenový tier 1 (CET1) kapitál 3 52 690
         CAP0048 - Nástroje použitelné pro CET1 kapitál 4 22 000
            CAP0049 - Splacené CET1 nástroje 5 22 000
            CAP0050 - Dopl�ující informace: nástroje nepoužitelné pro CET1 kapitál 6 0
            CAP0051 - Emisní ážio 7 0
            CAP0052 - (-) Nabyté vlastní CET1 nástroje 8 0
            CAP0056 - (-) Skute�né nebo podmín�né závazky k nákupu vlastních CET1 nástroj� 12 0
         CAP0057 - Nerozd�lený zisk/neuhrazená ztráta 13 28 468
            CAP0058 - Nerozd�lený zisk/neuhrazená ztráta za p�edchozí období 14 28 468
            CAP0059 - Použitelný zisk/ztráta 15 0
               CAP0060 - Zisk/ztráta 16 0
               CAP0061 - (-) Nepoužitelný mezitímní zisk nebo nepoužitelný zisk z ukon�eného ú�etního období 17 0
         CAP0062 - Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospoda�ení (OCI) 18 0
         CAP0063 - Ostatní rezervní fondy 19 3 245
         CAP0064 - Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika 20 0
         CAP0065 - Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po p�echodnou dobu 21 0
         CAP0066 - Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu 22 0
         CAP0067 - P�echodn� uznávané menšinové podíly 23 0
         CAP0068 - Úpravy CET1 kapitálu z d�vodu použití obez�etnostních filtr� 24 0
         CAP0073 - (-) Goodwill 30 0
         CAP0077 - (-) Jiná nehmotná aktiva 34 -1 023
            CAP0078 - (-) Jiná nehmotná aktiva - hrubá hodnota 35 -1 023
            CAP0079 - Odložené da�ové závazky související s jinými nehmotnými aktivy 36 0
         CAP0080 - (-) Odl. da�. pohl. závislé na bud. zisku nevypl. z p�echod. rozdíl� snížené o souvis.da�. závazky 37 0
         CAP0081 - (-) Nedostatek úprav o úv�rové riziko k o�ekávaným ztrátám p�i IRB 38 0
         CAP0082 - (-) Aktiva z definovaných požitkových penzijních fond� 39 0
         CAP0086 - (-) Vzájemné investice do CET1 nástroj� 43 0
         CAP0087 - (-) P�evýšení od�itatelných položek nad AT1 kapitálem 44 0
         CAP0088 - (-) Kvalifikované ú�asti mimo finan�ní sektor (alternativn� s rizikovou váhou 1250 %) 45 0
         CAP0089 - (-) Sekuritizované expozice (alternativn� s rizikovou váhou 1250 %) 46 0
         CAP0090 - (-) Volné dodávky (alternativn� s rizikovou váhou 1250 %) 47 0
         CAP0091 - (-) Seskupení expozic, pro které nelze ur�it rizikovou váhu podle IRB (alt. s rizik. váhou 1250 %) 48 0
         CAP0092 - (-) Akciové expozice podle VaR (alternativn� s rizikovou váhou 1250 %) 49 0
         CAP0093 - (-) Nadlimitní nevýznamné investice do osob z finan�ního sektoru 50 0
         CAP0094 - (-) Odložené da�ové pohledávky závislé na budoucím zisku vyplývající z p�echodných rozdíl� 

51 0

         CAP0095 - (-) Nadlimitní významné investice do osob z finan�ního sektoru 52 0
         CAP0096 - (-) Hodnoty p�esahující 15 % vlastního CET1 kapitálu 53 0
         CAP0097 - Ostatní p�echodné úpravy CET1 kapitálu 54 0
         CAP0098 - (-) Dodate�né odpo�ty od CET1 kapitálu podle �l. 3 CRR 55 0
         CAP0099 - Ostatní nástroje CET1 kapitálu a ostatní odpo�ty od CET1 kapitálu 56 0
      CAP0100 - Vedlejší tier 1 (AT1) kapitál 57 0
   CAP0121 - Tier 2 (T2) kapitál 78 0
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7. Údaje o rizikov� vážených expozicích (v tis. K�) 
 

31. 12. 2014
CAP0001 - Rizikové expozice celkem 1 189 739
   CAP0002 - z toho: OCP dle �l. 95 (2) a �l. 98 CRR 2 0
   CAP0003 - z toho: OCP dle �l. 96 (2) a �l. 98 CRR 3 0
   CAP0004 - Rizikov� vážené expozice pro úv�rové riziko, riziko protistrany, riziko rozm�ln�ní a volné dodávky 4 41 625
      CAP0005 - Rizikov� vážené expozice pro úv�rové riziko p�i STA celkem 5 41 625
         CAP0006_001 - *Rizikov� vážené expozice p�i STA bez sekuritizovaných expozic 6 41 625
            CAP0006_007 - *Expozice v��i institucím 12 32 417
            CAP0006_008 - *Expozice v��i podnik�m 13 9 208
         CAP0007 - Sekuritizované expozice STA 23 0
      CAP0009 - Rizikov� vážené expozice pro úv�rové riziko p�i IRB celkem 25 0
   CAP0019 - Rizikové expozice pro vypo�ádací riziko celkem 48 0
   CAP0022 - Rizikové expozice pro pozi�ní riziko, m�nové a komoditní riziko celkem 51 18 351
      CAP0023 - Rizikové expozice pro pozi�ní riziko, m�nové a komoditní riziko p�i STA 52 18 351
         CAP0024 - Obchodovatelné dluhové nástroje 53 14 038
         CAP0025 - Akcie 54 0
         CAP0026 - M�nové obchody 55 4 313
         CAP0027 - Komodity 56 0
      CAP0028 - Rizikové expozice pro pozi�ní, m�nové a komoditní riziko p�i použití vlastních model� 57 0
   CAP0029 - Rizikové expozice pro opera�ní riziko celkem 58 129 763
      CAP0030 - Opera�ní riziko - p�ístup BIA 59 129 763
      CAP0031 - Opera�ní riziko - p�ístup TSA/ASA 60 0
      CAP0032 - Opera�ní riziko - p�ístup AMA 61 0
   CAP0033 - Dodate�né rizikové expozice z d�vodu uplat�ování režijních náklad� 62 0
   CAP0034 - Rizikové expozice pro úpravy ocen�ní o úv�rové riziko celkem 63 0
   CAP0038 - Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem 67 0
   CAP0039 - Ostatní rizikové expozice 68 0

 
8. Údaje o kapitálových pom�rech (v tis. K�) 

 
31. 12. 2014 

CAP0143 - Kapitálový pom�r CET1 (%) 1 27,77
CAP0144 - P�ebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu 2 44 152
CAP0145 - Kapitálový pom�r T1 (%) 3 27,77
CAP0146 - P�ebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu 4 41 306
CAP0147 - Celkový kapitálový pom�r (%) 5 27,77
CAP0148 - P�ebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu 6 37 511

9. Informace o cílech a metodách �ízení rizik 
 

Spole�nost �ídí rizika v p�ti základních oblastech: riziko kreditní, tržní, koncentrace, likvidity a 
opera�ní riziko. Organizace a systém �ízení rizik ve spole�nosti Citfin – Finan�ní trhy, a. s. je 
determinována platnou legislativou (požadavky regulátora), vnit�ními p�edpisy �ízení rizik 
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(požadavky vedení spole�nosti, které jsou v souladu s požadavky regulátora) a reálnou 
�inností (produkty, služby) spole�nosti. 
	ízení rizik je upraveno vnit�ními normami, p�edevším Strategií �ízení rizik, kde jsou 
definovány základní vazby a vztahy organiza�ních útvar� spole�nosti, jejich pravomoci a 
odpov�dnosti, a dalšími p�edpisy upravujícími �ízení rizik kreditních (úv�rových), tržních, 
koncentrace, likvidity a opera�ních rizik. 
 
Ve spole�nosti systém �ízení rizik respektuje p�íslušné platné zákony �eské republiky a právní 
p�edpisy a doporu�ení �eské národní banky. Je trvale zajiš�ována jejich aktuálnost a 
zdokonalování v návaznosti na rozvoj obchodních aktivit, stav právního a ekonomického 
prost�edí a rozvoj informa�ních technologií a analytických nástroj�. 
 
Funk�nost systému �ízení rizik je nejmén� jednou ro�n� prov��ována vnit�ním auditorem Citfin 
– Finan�ní trhy, a. s.  
 
	ízení rizik je odd�leno od obchodních složek spole�nosti a pracuje nezávisle na nich. 
 
Citfin – Finan�ní trhy, a. s. nastavil systém m��ení a sledování tržních rizik, které je p�im��ené 
povaze, rozsahu a složitosti �inností, a zachycuje všechny významné zdroje tržního rizika, tj. 
umož�uje vyhodnotit dopad zm�n v úrokov� a m�nov� citlivých parametr� (tržní úrokové 
sazby a m�nové kurzy) na výnosy a náklady, na hodnotu aktiv a pasiv, závazk� a 
podrozvahových položek tak, aby byl poskytnut nezkreslený obraz o mí�e podstupovaného 
rizika. 
 
Základním nástrojem pro hodnocení úrokových rizik (obecné úrokové riziko) je metoda BPV, 
pro kterou jsou stanoveny limity pro jednotlivé m�ny, pro jednotlivé �asové koše a je stanoven 
celkový limit. Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku je stanoven metodou 
splatností. 
 
M�nové riziko je �ízeno prost�ednictvím limit� otev�ených pozic podle hlavních m�n a celkem 
na základ� standardní metody VaR. Kapitálový požadavek k m�novému riziku je stanoven na 
základ� �lánku 351 na�ízení EU �. 575/2013. 
 
Úv�rová rizika jsou �ízena prost�ednictvím systému limit�, které jsou schvalovány 
p�edstavenstvem spole�nosti, pr�b�žn� jsou aktualizovány, jejich dodržování je denn� 
monitorováno. 

Organiza�ní struktura �ízení rizik je schvalována p�edstavenstvem; nejmén� jednou ro�n� 
p�edstavenstvo projednává a schvaluje Strategii �ízení rizik; m�sí�n� projednává komplexní 
reporty týkající se problematiky rizik a plní další úkoly ve smyslu opat�ení �NB a dalších 
relevantních p�edpis�. 

 
Spole�nost je vystavena v p�evážné mí�e kreditnímu riziku, které je determinováno finan�ními 
vazbami k úv�rovým institucím. Míra kreditního rizika je eliminována dodržováním 
schválených vnit�ních limit� angažovanosti k jednotlivým finan�ním institucím a pravidelným 
vyhodnocováním jejich kredibility, mimo jiné i pomocí sledování jejich rating� podle 
uznávaných ratingových agentur. Kapitálový požadavek ke kreditnímu riziku investi�ního 
portfolia je stanoven na základ� standardizovaného p�ístupu. 
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Charakter p�evažujícího zp�sobu obchodování ovliv�uje velikost tržního rizika do té míry, že je 
z uvažovaných kategorií rizik nejnižší. Tržní riziko je eliminováno schválenými limity na 
úrokové pozice (metoda BPV) a limity na celkovou a díl�í m�nové pozice. 
 
Opera�ní riziko je sledováno a vyhodnocováno prost�ednictvím soustavy klí�ových rizikových 
indikátor� a vnit�ním systémem monitoringu, hlášení a �ešení událostí opera�ního rizika. 
Kapitálový požadavek k opera�nímu riziku je stanoven metodou BIA. 
 
Stanovené vnit�ní limity jsou vždy p�ísn�jší, než limity p�edepsané dohledovým orgánem 
(�NB). 
 
Velikosti a typy jednotlivých kapitálových požadavk� jsou ve spole�nosti plánovány v souladu 
s požadavky systému vnit�n� stanoveného kapitálu a jejich vývoj je pravideln� vyhodnocován. 
 

 
10. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje  
 

Spole�nost ve sledovaném období nepodnikala žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 
 
 
11. Aktivity v oblasti ochrany životního prost�edí a pracovn�právních vztazích 

 
V oblasti ochrany životního prost�edí spole�nost žádné významné aktivity nevyvíjela. 
V oblasti pracovn�právních vztah� spole�nost upev�ovala své postavení na pracovním trhu 
prost�ednictvím stabilizace po�tu zam�stnanc�, dalším rozvíjením role perspektivního 
zam�stnavatele a investováním do profesního r�stu svých zam�stnanc� jako klí�ového 
zdroje pro budoucí rozvoj spole�nosti a dosahování stanovených cíl�. 

 
 

12. Organiza�ní složka spole�nosti v zahrani�í 
 

Spole�nost ve sledovaném období nem�la žádnou organiza�ní složku v zahrani�í. 
 
 
13. P�edpokládaný vývoj �innosti spole�nosti 
 

P�edstavenstvo spole�nosti schválilo obchodní a finan�ní plán pro rok 2015. Podle 
schváleného plánu má dojít k dalšímu nár�stu v po�tu klient�, zvýšení kvality poskytovaných 
služeb zajiš�ovaných na bázi individuálního p�ístupu ke každému zákazníkovi. 

 
 
14. Informace o skute�nostech po rozvahovém dni 
 

Po rozvahovém dni nevznikly žádné rozhodné skute�nosti.  
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15. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 
 

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je sestavena p�edstavenstvem spole�nosti 
v souladu s § 82-88 zákona o obchodních spole�nostech a družstvech v platném zn�ní. 

 
 
A. Vý�et ovládajících a ovládaných osob 

a) Ovládaná osoba 
Spole�nost Citfin - Finan�ní trhy, a. s., se sídlem Radlická 751/113e, 158 00, 
Praha 5, I� 25079069, zapsaná v oddílu B, vložce 4313, vedené u M�stského 
soudu v Praze. 
Zastoupená paní Martinou Arnold Rubín, �lenem p�edstavenstva. 
(dále jen ovládaná osoba) 

 
b) Ovládající osoba 

Ing. Gabriel Kovács, r. �. 730421/0309, bytem Rudná, V Aleji 852 
(dále jen ovládající osoba) 

 
 
 

B. Vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou 
 
V roce 2014 byla mezi ovládanou a ovládající os. v platnosti Rámcová smlouva  
o sm�nném obchodu. 
 
 
 

C. Smlouvy 
 

- P�ihláška Citfin – Finan�ní trhy, a. s. za �lena Citfin, spo�itelního družstva 
- Smlouva o vedení b�žných ú�t� 

 
 
 

D. Vztahy mezi ovládanou osobou a dalšími spole�nostmi ovládanými stejnou ovládající 
osobou 
 
Popis poskytnutých pln�ní a p�ijatých protipln�ní 
 
Citfin, spo�itelní družstvo se sídlem Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5, I�O: 25 78 33 01  
 
Citfin  – Finan�ní trhy, a. s. – odb�ratel 
 
� devizové spotové operace od srpna 2008 (Citfin – Finan�ní trhy, a. s. je �lenem Citfin, 

spo�itelního družstva na základ� �ádné p�ihlášky �lena) 
� vedení multim�nového ú�tu na základ� smlouvy o vedení b�žného ú�tu 
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