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Profil společnosti 

CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a. s. (dále „Společnost“ nebo „CFH ČR“), byla 
založená 3. prosince 2015 jako dceřiná společnost slovenské společnosti Consumer Finance Holding,    
a.s., jež je členem silné mezinárodní bankovní skupiny Intesa Sanpaolo. Od 1. ledna 2018 se Společnost 
stala 100% dceřinou společností společnosti Všeobecná úverová banka, a.s., (dále „VÚB“). Společnost 
nemá pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí. 

CFH ČR podniká v oblasti poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů. Společnost poskytuje 
financování fyzickým osobám prostřednictvím půjček a splátkového prodeje pod značkou Quatro, stejně 
umožňuje vydávání kreditních karet, tankovacích a nákupních platebních karet. Díky své snaze 
o maximální zjednodušení financování a orientaci na zákazníka je CFH ČR silnou protiváhou k tradičnímu 
financování bankami.  

  



 

    
 

 

Příhovor statutárního ředitele 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

V roce 2017 CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. (dále také 
„Společnost“) podnikala na českém trhu v poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů 
druhým rokem. 

Rok 2017 byl pro Společnost pokračováním v budování obchodní sítě a získáváním nových 
zákazníků prostřednictvím finančních produktů Quatro.  

Od 1. března 2017 začala spolupráce s nadnárodní společností Mountfield, prodejcem zahradní 
techniky, která provozuje 74 vlastních prodejen v České a Slovenské republice a nabízí možnost 
splátkového prodeje zboží prostřednictvím našeho produktu Quatro-Splátky.  

Produkt Quatro Půjčky se nám podařilo nastavit tak, aby se dostal do povědomí českých 
spotřebitelů a rovněž obstál v tvrdé konkurenci. V srpnu 2017 CFH ČR navázala spolupráci 
s makléřskými domy s obchodními zkušenostmi, čím došlo k meziměsičnímu navýšení produkce. 
Věříme, že tento pozitivní trend bude pokračovat i v budoucnu. 

V divizi Kreditních karet, CFH ČR zavedla elektronickou formu výpisů z účtu, čímž naše 
Společnost přispívá k šetření životního prostředí. Rovněž jsme pokračovali v  oslovování 
nynějších Quatro klientů kreditními kartami. 

V číselném vyjádření jsme uzavřeli rok 2017 s počtem 13 tis. aktivních klientů, čímž se 
Společnosti podařilo navýšit výnosové úroky (úroky se smluv) o 29 % oproti roku 2016. V roce 
2017 v hospodaření Společnosti rovněž vzrostla výkonová spotřeba o 38 %, v porovnání 
s předchozím rokem. Na tomto nárůstu výkonové spotřeby se nejvíc podílel 77 % růst 
vyplacených provizí, 68 % nárůst zaplacených nebankovních poplatků a 66 % nárůst v nájmech. 
V roce 2017 jsme hospodařili se ztrátou 50 184 tis. Kč. 

Společnost pravidelně monitoruje platební disciplínu svých klientů. Společnost pracuje s interními 
nástroji pro řízení rizik, posuzuje bonitu klienta, jeho finanční pozici, historii klienta a porovnává 
tyto data s veřejně dostupnými zdroji.  

Společnost CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. (CFH) v roce 2017 
pokračovala v rozvíjení své hlavní podnikatelské činnosti, kterou je poskytování spotřebitelských 
úvěrů. 

V roce 2017 byl dále zahájen proces rozdělení jediného akcionáře společnosti CFH, slovenské 
společnosti Consumer Finance Holding, a.s. sloučením se slovenskou Všeobecnou úverovou 
bankou, a.s. a VÚB Leasing, a.s. Na základě tohoto rozdělení se s účinností k 1. lednu 2018 
v důsledku univerzálního právního nástupnictví jediným akcionářem společnosti CFH stala 
Všeobecná úverová banka, a.s. 

 





 

    
 

 

Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti CONSUMER 
FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. a o stavu jejího majetku v roce 2017 

Společnost CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. (CFH) v roce 
2017 pokračovala v rozvíjení své hlavní podnikatelské činnosti, kterou je poskytování 
spotřebitelských úvěrů. Z pohledu poskytování spotřebitelských úvěrů byl rok 2017 
významně poznamenán novým zákonem o spotřebitelských úvěrech, jenž nabyl účinnosti 
dne 1. prosince 2016. V souladu s tímto zákonem a jím zavedenou novou regulací 
poskytování spotřebitelských úvěrů společnost CFH v roce 2017 požádala Českou 
národní banku (ČNB) o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele 
spotřebitelského úvěru a samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru. 

Za účelem vyhovění kapitálovým požadavkům, které byly rovněž zavedeny novým 
zákonem o spotřebitelském úvěru, společnost CFH dále v roce 2017 realizovala zvýšení 
jejího základního kapitálu. Základní kapitál byl zvýšen formou úpisu nových akcií jediným 
akcionářem společnosti CFH z částky 86 300 000 Kč na částku 111 500 000 Kč. 

V roce 2017 byl dále zahájen proces rozdělení jediného akcionáře společnosti CFH, 
slovenské společnosti Consumer Finance Holding, a.s. sloučením se slovenskou 
Všeobecnou úverovou bankou, a.s. a VÚB Leasing, a.s. Na základě tohoto rozdělení se 
s účinností k 1. lednu 2018 v důsledku univerzálního právního nástupnictví jediným 
akcionářem společnosti CFH stala Všeobecná úverová banka, a.s. 

Společnost CFH je stabilním subjektem na trhu spotřebitelských úvěrů. Její bilanční suma 
k rozvahovému dni účetního roku 2017 činila 459 258 tisíc Kč, přičemž výše vlastního 
kapitálu činila 24 423 tisíc Kč. 

Společnost dosáhla k 31. 12. 2017 398 023 tis. Kč na pohledávkách z klientských úvěrů, 
což činí 13 tisíc aktívních klientů.  

Pro porovnání, ke konci roku 2016 společnost dosáhla 14 tisíc aktivních klientů 
s objemem pohledávek 139 038 tis. Kč. V souladu s navýšením objemu portfolia se 
Společnosti podařilo navýšit výnosové úroky (úroky se smluv) o 29 % oproti roku 2016. 
V roce 2017 jsme hospodařili se ztrátou 50 184 tis. Kč. 

  





 

    
 

 

Zpráva o vztazích za účetní období roku 2017 podle § 82 zákona o obchodních 
korporacích 

1. OVLÁDANÁ A OVLÁDAJÍCÍ OSOBA 

Ovládaná osoba 
 
Společnost: CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s 
se sídlem: Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika 
IČO:  046 16 073 
 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21146 
(„Společnost“) 
 
 

Ovládající osoba 
 
Společnost: Consumer Finance Holding, a.s.  
se sídlem: Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika 
IČO:  35 923 130 
 
Zapsaná v obchodním registru Okresního soudu Prešov oddíl Sa vložka 10315/P 
(„Ovládající osoba“) 
 
 
  



Struktura vztahů 

Consumer Finance Holding, a.s. 

Sídlo: Hlavné námestie 12, 06001 Kežmarok, Slovenská republika 
IČO: 35 923 130 

Zapsaná v OR OS Prešov, odd.: Sa, vl.č.: 10315/P 

Všeobecná úverová banka, a.s.  

Sídlo: Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava 1, Slovenská republika 

IČO: 31 320 155 

Zapsaná v OR OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č. 341/B 

CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. 

IČO: 04616073, sídlo: Pobřežní 620/3, Karlín, Praha 8, PSČ: 186 00. 

zapsaná v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze pd sp. zn. 
B 21146 



GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ STRUKTURY SKUPINY S ÚZKÝMI VAZBAMI 

Schéma konsolidovaného celku skupiny VÚB a ISP 

ZK = základní kapitál společnosti HP = hlasovací práva 



 

    
 

 

 
Podíl Všeobecné úverové banky, a.s. na základním kapitálu a podíl na hlasovacích právech 
jednotlivých členů konsolidovaného celku, na jehož čele Všeobecná úverová banka, a.s 
stojí 
 
 

Obchodní jméno Sídlo Podíl VUB 
na ZK 

společnosti 

Podíl VUB na 
HP 

společnosti 

Hlavní předmět 
činnosti 

VÚB Factoring, a.s.  
IČO: 31 345 310 

Mlynské nivy 1, 
Bratislava 100% 100% Faktoring a forfaiting 

Consumer Finance 
Holding, a.s. 
IČO: 35 923 130 

Hlavné nám. 
12, Kežmarok 100% 100% 

Poskytovaní 
nebankovních úvěrů 

Nadácia VÚB  
IČO: 30 856 043 

Mlynské nivy 1, 
Bratislava 100% 100% 

Veřejně prospěšná 
činnost 

VÚB Leasing, a.s.  
IČO: 31 318 045 

Mlynské nivy 1, 
Bratislava 100% 100% 

Finanční a operativní 
leasing 

VÚB Generali d.s.s., 
a.s.,  
IČO: 35 903 058 

Mlynské nivy 1, 
Bratislava 50% 50% 

Správa fondů 
starobního 

důchodového pojištěni 
VÚB Asset 
Management, správ. 
spol., a.s  
IČO: 35 786 272 

Mlynské nivy 1, 
Bratislava 40,55% 40,55% Kolektivní investovaní 

Slovak Banking Credit 
Bureau, s.r.o.  
IČO: 35 869 810 

Malý trh 2/A, 
Bratislava 33,33% 33,33% 

Automatizované 
zpracovaní dát 

v oblasti úvěrováni 
 
 

ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY 

V rámci struktury popsaný výše je úlohou Společnosti zejména poskytování 
a zprostředkovaní spotřebitelských úvěrů v České republice.  
 

ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDANÍ 

Společnost je ovládaná prostřednictvím výkonu práv akcionáře Ovládající osobou. 
 

PŘEHLED JEDNÁNÍ NA PODNĚT NEBO V ZÁJMU OVLÁDAJÍCÍ OSOBY 

V rozhodném období byla na podnět nebo v zájmu Ovládající osoby nebo jí ovládané osoby 
uskutečněna tato jednání: 
 
 

1. Smlouva o upsání akcií, uzavřená mezi Společností a Ovládající osobou dne 18. prosince 
2017 



 

    
 

 

 
PŘEHLED VZÁJEMNÝCH PLNĚNÍ A SMLUV 
V rozhodném období byla poskytnuta mezi Společností a Ovládající osobou nebo mezi 
Společností a osobou ovládající osobu nebo osobami ovládanými Všeobecnou úverovou bankou, 
a.s. tato plnění: 
 

Mateřský podnik: 31. 12. 2017 
Consumer Finance Holding, a.s. v tis. CZK 
a1) závazky z obchodních vztahů 4 468 
a1) nákup služeb 4 489 
a2) nákup dlouhodobého hmotného majetku 105 
a3) nákup dlouhodobého nehmotného majetku 957 
a4) nákup materiálu, výrobku a zboží 669 
  
Podniky ve skupině: 31. 12. 2017 
 v tis. CZK 
Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha   

b1) účty v bankách 57 795 
b2) pohledávky z obchodních vztahů 3 
b3) přijaté úvěry 414 822 
b4) závazky z obchodních vztahů 0 
b5) nákup služeb 120 
b6) bankovní poplatky 805 
b7) úroky z úvěrů 1 063 
b8) poskytnuté služby 0 
  

Všeobecná úverová banka a.s.  

c1) účty v bankách 19 
c2) pohledávky z obchodních vztahů 176 
c3) závazky z obchodních vztahů 44 
c4) nákup služeb 633  
c5) bankovní poplatky 9 
c6) poskytnuté služby 298 
  
VÚB Leasing, a.s.  
d1) závazky z obchodních vztahů 22 
d2) nákup pohonných hmot 273 
d3) nákup služeb 614 

 
Přehled vzájemných smluv: 
 
- Rámcová smlouva o nájmu dopravního prostředku uzavřená mezi Společností a VÚB 

Leasing, a.s. ze dne 20. 10. 2014  





















CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. 
Příloha řádné účetní závěrky 
 
Údaje za období končící 31. prosincem 2017 
(v tisících Kč) 
1 
 

1. Charakteristika a hlavní aktivity 

Vznik a charakteristika společnosti 

CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. („společnost“) vznikla 
3. prosince 2015.  

Předmětem podnikáni společnosti je poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského 
úvěru. 

Vlastníci společnosti 

Consumer Finance Holding, a.s., 100% 

Sídlo společnosti 
Pobřežní 620/3 

Karlín 

186 00 Praha 8 

Česká republika 

Identifikační číslo 
046 16 073 

Členové správní rady k 31. prosinci 2017 
Jaroslav Kiska (předseda)  

František Kaňa 

Ján Hollý 

Vincenzo Egidio Carlo Maria Petraroli 

Martin Techman 

 

Statutární ředitel k 31. prosinci 2017 
Ján Hollý 
  



CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. 
Příloha řádné účetní závěrky 
 
Údaje za období končící 31. prosincem 2017 
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Změny v Obchodním rejstříku 

 

Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti CONSUMER 
FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. dne 18. 12. 2017 o zvýšení základního 
kapitálu společnosti CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. takto: 

1) Základní kapitál společnosti CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. 
ve výši 86 300 000 CZK se zvýšil o částku ve výši 25 200 000 Kč na částku 111 500 000 Kč, 
s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se 
nepřipouští. 

2) Základní kapitál se zvýšil upsáním nových akcií společnosti dle ustanovení § 474 a násl. 
zákona o obchodních korporacích, a to konkrétně upsáním jedné nové akcie, když tato akcie 
byla vydána jako listinný cenný papír a nikoliv jako zaknihovaný cenný papír. 

3) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu byl vydán jeden kus nové kmenové listinné 
akcie na jméno o jmenovité hodnotě 25 200 000 Kč. 

4) Nová akcie na jméno o jmenovité hodnotě 25 200 000 Kč, byla v souladu s ust. § 484 odst. 
1 zákona o obchodních korporacích upsána jediným akcionářem, tj. společností Consumer 
Finance Holding, a.s., společnost založená a existující podle práva Slovenské republiky, se 
sídlem Kežmarok, Hlavné námestie 12, PSČ 060 01, Slovenská republika, IČO 35 923 130, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Prešově v oddílu Sa a vložce 
10315/P, která má přednostní právo k upsání nových akcií ke zvýšení základního kapitálu. 

5) Emisní kurz akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, tj. částce 25 200 000 Kč. Emisní kurz 
nově upisované akcie byl splacen v penězích dne 19. prosince 2017, a to převodem na účet 
společnosti CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. 
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2. Zásadní účetní postupy používané společností 

Tato účetní závěrka je připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále 
jen zákon o účetnictví) a s vyhláškou Ministerstva financí České republiky č. 500/2002 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou 
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění platném pro rok 2017. 

a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý 
hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v 
pořizovací ceně do 60 tis. Kč může být účtován do nákladů v roce jeho pořízení. 

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku: 

Majetek Metoda Doba odpisování 

Stavby Lineární 10 let 

Stroje a přístroje Lineární 4 až10 let 

Software Lineární 7 let 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Lineární 2 roky 

Společnost odpisuje oceňovací rozdíl 2 roky. Doba odpisování byla stanovena na 
základě průměrné životnosti nabytých aktiv a pasiv. 

Technická zhodnocení na najatém hmotném majetku jsou odpisována lineární metodou 
po dobu trvání nájemní smlouvy nebo po dobu odhadované životnosti, a to vždy po tu, 
která je kratší. 

Společnost tvoří opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku při předpokladu 
snížení jeho užitkové hodnoty v porovnání se zůstatkovou hodnotou. 

b) Zásoby 

Materiál je oceňován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, 
celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání do výrobního 
areálu. Úbytek materiálu je oceňován metodou FIFO (skutečné ceny). 

Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je 
přechodně vyšší než prodejní cena zásob snížená o náklady spojené s prodejem. 

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám či jinak dočasně 
znehodnoceným zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na 
základě individuálního posouzení zásob. 

c) Závazky a Pohledávky 

Společnost oceňuje pohledávky při vzniku jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu 
nebo vkladem pořizovací cenou, závazky jmenovitou hodnotou. 

Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní 
analýzy platební schopnosti svých zákazníků a věkové struktury pohledávek. 
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Společnost klasifikuje část dlouhodobých pohledávek, závazků, bankovních úvěrů 
a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem 
k rozvahovému dni, jako krátkodobé. 

d) Rezervy 

Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovému dni tvořena na základě analýzy 
nevybrané dovolené za dané účetní období a průměrných mzdových nákladů včetně 
nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění dle jednotlivých zaměstnanců. 

e) Přepočty cizích měn 

Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně denní kurz České národní banky 
(„ČNB“). V průběhu roku účtuje společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích 
a ztrátách. 

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu 
devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny 
ve výsledku hospodaření. 

f) Najatý majetek 

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů 
rovnoměrně po dobu trvání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je 
předmět leasingu zařazen do majetku společnosti v kupní (reprodukční) ceně. 

g) Účtování výnosů a nákladů  

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově 
souvisejí. 

h) Daň z příjmů 

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené 
dani. 

Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové 
sazby platné v první den účetního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období. 

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou 
aktiv a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané 
daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka 
uplatněny. 

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude 
v následujících účetních obdobích uplatněna. 

i) Konsolidace 

V souladu s ustanovením § 62 odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. je účetní závěrka 
společnosti zahrnuta do konsolidované účetní závěrky společnosti Všeobecná úverová 
banka, a.s. se sídlem Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava a za největší skupinu podniku 
sestavuje konsolidovanou účetní závěrku společnost Banca Intesa Sanpaolo, Piazza 
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Paolo Ferrari 10, Milano, Itálie. Její konsolidovaná účetní závěrka bude zveřejněna 
v souladu s ustanovením § 62 odst. 3c) vyhlášky podle § 21a zákona o účetnictví. 

3. Změna účetních metod a postupů 

Společnost v účetním období nezměnila účetní metody a postupy.  

4. Změna účetního období 

Změna účetního období nenastala. Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému 
dni 31. 12. 2017 za kalendářní rok 2017. 

5. Dlouhodobý majetek 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek 

  Ocenitelná práva Software Celkem 

Pořizovací cena    

Zůstatek k 31. 12. 2016 - 2 759 2 759 

Přírůstky - 1 279 1 279 

Úbytky - - - 

Přeúčtování - - - 

Zůstatek k 31. 12. 2017 - 4 038 4 038 
Oprávky    

Zůstatek k 31. 12. 2016 - 290 290 

Odpisy - 473 473 

Oprávky k úbytkům - - - 

Přeúčtování - - - 

Zůstatek k 31. 12. 2017 - 763 763 

Zůstatková hodnota 31. 12. 2016 - 2 469 2 469 
Zůstatková hodnota 31. 12. 2017 - 3 275 3 275 

Společnost nabyla v roce 2017 software v pořizovací ceně 1 158 tisíc Kč a licence 
v pořizovací ceně 121 tisíc Kč. 
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b) Dlouhodobý hmotný majetek 

  Pozemky Stavby 
Stroje a 
zařízení 

Dopravní 
prostř. 

Oceň. 
rozdíl k 
nabyt. 

majetku 

Nedok. 
hmotný 
majetek Zálohy Celkem 

Pořizovací cena         

Zůstatek k 31. 12. 2016 - 546 1 533 - - 10 566 - - - 8 487 

Přírůstky - - - - - 131 - 131 

Úbytky - - - - - - - - 

Přeúčtování - - 131 - - - 131 - - 

Zůst. k 31. 12. 2017 - 546 1 664 - - 10 566 - - - 8 356 
Oprávky         

Zůstatek k 31. 12. 2016 - 46 416 - - 4 843 - - - 4 381 

Odpisy - 54 324 - - 5 283 - - - 4 905 

Nepeněžitý vklad - - - - - - - - 

Oprávky k úbytkům - - - - - - - - 

Přeúčtování - - - - - - - - 

Zůst. k 31. 12. 2017 - 100 740 - - 10 126 - - - 9 286 
Opravné položky         

Zůstatek k 31. 12. 2016 - - - - - - - - 

Změna stavu opr. položek - - - - - - - - 

Zůst. k 31. 12. 2017 - - - - - - - - 

Zůst. hodn. 31. 12. 2016 - 500 1 117 - - 5 723 - - - 4 106 
Zůst. hodn. 31. 12. 2017 - 446 924 - - 440 - - 930 

Společnost nabyla v roce 2017 kancelářskou techniku v pořizovací ceně 131 tisíc Kč. 

Společnost neeviduje majetek zatížený zástavním právem. 

6. Finanční leasing 

Tyto účetní případy se ve sledovaném ani v předcházejícím účetním období u účetní jednotky 
nevyskytly. 

7. Operativní leasing 

Společnost si pronajímá motorová vozidla na operativní leasing. Celkové náklady týkající se 
tohoto nájmu ve vykazovaném období činí 751 tis. Kč (2016: 329 tis. Kč). Společnost má 
pronajaty kancelářské prostory v Ostravě a v Praze. Celkové roční náklady týkající se tohoto 
nájmu činily 373 tis. Kč (2016: 271 tis. Kč).  

8. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze 

Tyto účetní případy se ve sledovaném ani předcházejícím účetním období u účetní jednotky 
nevyskytly. 
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9. Finanční majetek 

Společnost ve svých knihách k 31. prosinci 2017 ani k 31. prosinci 2016 nemá finanční 
majetek.  

10. Zásoby 

V rámci zásob materiálu společnost vykazuje zásoby tiskovin, smluv a pohonných hmot 
v hodnotě 50 tis Kč k 31. prosinci 2017 (2016: 87 tis. Kč). K zásobám není tvořená opravní 
položka, nepředpokládá se snížení jejich hodnoty oproti hodnotě v účetnictví.  

11. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů 

a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 131 164 tis. Kč (2016: 126 433 tis. Kč), 
ze kterých 4 110 tis. Kč (2016: 3 749 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. 

Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 268 027 tis. Kč (2016: 12 869 tis. 
CZK). Žádné z těchto pohledávek nejsou po lhůtě splatnosti (2016: 0 tis. CZK). 

Opravná položka k pochybným krátkodobým i dlouhodobým pohledávkám k 31. prosinci 
2017 činila 7 495 tis. Kč (2016: 5 395 tis. Kč). 

Společnost eviduje dlouhodobé pohledávky s dobou splatnosti delší než pět let v hodnotě 
115 058 tis. Kč (2016: 1 770 tis. Kč). 

Společnost neeviduje pohledávky kryté věcnými zárukami.  

b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 1 699 tis. Kč (2016: 1 620 tis. Kč). 
Všeobecně přijatým postupem společnosti je platit závazky ve lhůtě splatnosti, a tudíž 
neexistují žádné závazky po splatnosti. 

Společnost nekryje své závazky věcnými zárukami.  

Společnost neeviduje závazky s dobou splatnosti delší než 5 let.  

12. Přijaté zálohy 

a) Krátkodobé přijaté zálohy 

Krátkodobé přijaté zálohy představují přijaté platby na ukončených klientských smlouvách 
v hodnotě 2 815 tis Kč (2016: 2 815 tis. Kč) a ostatní přijaté zálohy, celkem v hodnotě 2 870 
tis. Kč (2016: 2 819 tis. Kč). 

b) Dlouhodobé přijaté zálohy 

Tyto účetní případy se ve sledovaném ani v předchozím účetním období u účetní jednotky 
nevyskytly. 

13. Náklady příštích období  

Náklady příštích období zahrnují zejména časové rozlišení nákladů na služby spojené 
s inzercí ve výši 13 tis. Kč. (2016: 47 tis. Kč), a nájmem ve výši 37 tis. Kč (2016: 36 tis. Kč). 

  



CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. 
Příloha řádné účetní závěrky 
 
Údaje za období končící 31. prosincem 2017 
(v tisících Kč) 
8 
 

14. Opravné položky 

  
Opravná položka k 

zásobám  
Opravná položka k 

pohledávkám Celkem 
Zůstatek k 31. 12. 2016 -- 5 395 5 395 

Tvorba -- 19 918 19 918 

Rozpuštění/použití -- - 17 818 - 17 818 

Zůstatek k 31. 12. 2017 -- - 7 495 - 7 495 

 

15. Základní kapitál 

  Základní kapitál 

Zůstatek k 31. 12. 2017  

20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč 2 000 

1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 84 300 000,- Kč 84 300 

1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 25 200 000,- Kč 25 200 

 

16. Plánované vypořádaní ztráty 
Název položky 2017 

Ztráta běžného období  50 184 

Přesun do nerozdělené ztráty 50 184  

Společnost je ekonomicky závislá na finanční podpoře mateřské společnosti Consumer 
Finance Holding, a.s. (do 31. 12. 2017), Všeobecná úverová banka, a.s. (od 1. 1. 2018). Vedení 
společnosti vzalo při posuzování schopnosti společnosti nepřetržitě pokračovat v činnosti 
v úvahu existující finanční podmínky a okolnosti. Toto posouzení vedením společnosti je 
založeno na předpokladu podpory mateřské společnosti a prodloužení splatnosti úvěru od 
mateřské společnosti. Tyto předpoklady navazují na finanční plán společnosti.  Mateřská 
společnost písemně potvrdila, že má v úmyslu poskytovat nutnou finanční podporu alespoň po 
dobu následujících 12 měsíců od rozvahového dne. Proto byla účetní závěrka sestavena za 
předpokladu nepřetržitého trvání společnosti. 
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17. Rezervy 

 
Ostatní rezervy – 

nevyčerpaná dovolená 
Ostatní rezervy – 

roční odměny Celkem 
Počáteční stav -- 412 412 

Tvorba 365 665 1 030 

Čerpání -- - 719 - 719 

Rozpuštění -- -- -- 

Zůstatek rezerv k 31. 12. 2017 365 358 723 

18. Bankovní úvěry 

2017 Splatnost Úrok. Sazba 
Zůstatek 

31. 12. 2017 
Splatná do 

1 roku 
Splatná od 

1 do 5 let 
Splatná v 

násl. letech 

Kontokorent n/a 1M PRIBOR+0,49 414 822 414 822 -- -- 

Celkem   414 822 414 822 -- -- 

19. Informace o nákladech 

Informace o výši a typu jednotlivých položek nákladů Výkonové spotřeby jsou uvedeny 
v následující tabulce: 

 
Název položky 31. 12. 2017 31. 12. 2016 
Výkonová spotřeba, z toho: 35 233 25 605 

Provize 15 130 8 506 

Outsourcing služeb 7 965 6 862 

Reklama a marketing 3 926 3 501 

Spotřeba materiálu a energie 1 459 1 299 

Služby spojené s nájmem  1 771 1 070 

Nebankovní poplatky 1 048 625 

Poštovní služby 897 775 

Služby auditora 583 313 

Telekomunikační služby 566 540 

Reprezentační náklady 462 691 

Školení a kurzy 272 179 

Cestovné 241 176 

Služby přepravy 263 210 

SW a HW služby 211 275 

Tuzemské služební cesty 193 169 

Zahraniční služební cesty 119 117 

Provozní právní a notářské poplatky 50 241 

Provozní opravy a udržování 13 10 

Ostatní 64 46 
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Informace o výši a typu jednotlivých položek ostatních provozních nákladů jsou uvedeny 
v následující tabulce: 

Název položky 31. 12. 2017 31. 12. 2016 

Ostatní provozní náklady, z toho:   

Jiné provozní náklady, z toho: 11 213 3 021 

Odpis pohledávek 10 724 2 368 

Soutěže 369 531 

Ostatní 120 122 

20. Informace o tržbách 

Tržby za vlastní výkony a služby dle jednotlivých segmentů a teritorií jsou uvedeny 
v následující tabulce:  

  Oblast   

  
  

Česká 
republika Zahraničí Celkem 

Tržby za poskyt. služby - pojištění splátek 2017 1 371 - 1 371 
 2016 1 251 - 1 251 

Tržby za poskyt. služby - kreditní karty 2017 298 - 298 
 2016 526 - 526 

Celkem 2017 1 669 - 1 669 
 2016 1 777 - 1 777 

Informace o významných položkách výnosů z finanční a provozní činnosti jsou uvedeny 
v následující tabulce: 

Název položky 31. 12. 2017 31. 12. 2016 

Provozní výnosy, z toho.   

Jiné provozní výnosy, z toho 4 106 2 864 

 - výnosy z prodaných pohledávek 3 894 2 474 

Finanční výnosy, z toho:   

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy, z toho 15 327 11 841 

 - úroky se smluv 15 327 11 841 
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21. Složky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (pro účely cash flow) 

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní 
ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na 
bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno a která 
mohou být snadno přeměněna v peněžní prostředky. Zůstatek peněžních prostředků 
a peněžních ekvivalentů je na konci účetního období následující: 

 Zůstatek k 31.12. 

 2017 2016 

Krátkodobý finanční majetek celkem 57 816 2 984 

Obchodovatelné cenné papíry -- -- 

Peněžní prostředky a peněžní 
ekvivalenty 57 816 2 984 

 

22. Informace o spřízněných stranách 

a) Transakce se spřízněnými stranami 

Objem transakcí se spřízněnými stranami ve sledovaném období je znázorněn v následující 

tabulce: 

Mateřský podnik: 31. 12. 2017 31. 12. 2016 

Consumer Finance Holding, a.s.   

a1) závazky z obchodních vztahů 4 468 4 311 

a1) nákup služeb 4 489 4 368 

a2) nákup dlouhodobého hmotného majetku 105 802 

a3) nákup dlouhodobého nehmotného majetku 957 2 280 

a4) nákup materiálu, výrobku a zboží 669 757 

 
Podniky ve skupině: 31. 12. 2017 31. 12. 2016 

   

Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha    

b1) účty v bankách 57 795 2 920 

b2) pohledávky z obchodních vztahů 3 265 

b3) přijaté úvěry 414 822 71 706 

b4) závazky z obchodních vztahů 0 15 

b5) nákup služeb 120 86 

b6) bankovní poplatky 805 735 

b7) úroky z úvěrů 1 063 136 

b8) poskytnuté služby 0 520 
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Všeobecná úverová banka a.s.   

c1) účty v bankách 19 61 

c2) pohledávky z obchodních vztahů 176 0 

c3) závazky z obchodních vztahů 44 0 

c4) nákup služeb 633  0 

c5) bankovní poplatky 9 14 

c6) poskytnuté služby 298 0 

   

VÚB Leasing, a.s.   

d1) závazky z obchodních vztahu 22 26 

d2) nákup pohonných hmot 273 159 

d3) nákup služeb 614 329 
 

b) Odměny a zápůjčky členům statutárních a dozorčích orgánů  

Ve vykazovaném ani předchozím období nebyly členům statutárních orgánů vyplaceny 
odměny, poskytnuty zápůjčky.  

c) Zaměstnanci a vedoucí pracovníci 

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za vykazované 
období: 

 Počet Mzdové náklady 
Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
Sociální 
náklady 

Zaměstnanci 53 15 403 4 897 977 

Vedoucí pracovníci 6 2 457 899 47  

Celkem 59 17 860 5 796 1 024 

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za předcházející 
období: 

 Počet Mzdové náklady 
Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
Sociální 
náklady 

Zaměstnanci 43 13 913 4 474 56 

Vedoucí pracovníci 4 1 650 569 918  

Celkem 47 15 563 5 043 974 

23. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 717 tis. Kč (2016: 771 Kč), 
ze kterých 501 tis. Kč (2016: 538 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení 
a 216 tis. Kč (2016: 233 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto 
závazků nejsou ve vykazovaném ani předcházejícím období po lhůtě splatnosti. 
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24. Stát - daňové závazky a dotace 

Daňové závazky činí 1 152 tis. Kč, ze kterých 190 tis. Kč představují ostatní přímé daně, 962 
tis. Kč představují daně z přidané hodnoty. Žádné z těchto závazků nejsou ve vykazovaném 
ani v předcházejícím období po lhůtě splatnosti. 

25. Daň z příjmů 

a) Splatná  

Vzhledem k vykázané daňové ztrátě společnosti nevznikl závazek z daně z příjmu. 

b) Odložená 

 
 Závazky 

 31. 12. 2017 31. 12. 2016 

Dlouhodobý majetek -227  - 87 

Ostatní dočasné rozdíly -13 - 23 

Odložený daňový závazek - 240 - 110 

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2h) byla pro výpočet odložené daně použita 
daňová sazba 19 %. Společnost neúčtuje o odložené daňové pohledávce z titulu daňových 
ztrát, opravných položek a rezerv, protože není pravděpodobné, že bude v následujících 
účetních obdobích využita.  

26. Výzkum a vývoj 

Tyto účetní případy se ve sledovaném účetním období u účetní jednotky nevyskytly. 

27. Závazky nevykázané v rozvaze 

Tyto účetní případy se ve sledovaném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.  

28. Významná následná událost 

Kromě níže uvedených k datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy 
žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2017. 

a) Licencování 

V České republice byl přijat nový zákon o spotřebitelském úvěru, zákon č. 257/2016 Sb. (dále 
jako "Zákon") účinný od 1. 12. 2016, který zavedl několik změn v poskytování spotřebitelských 
úvěrů. Ve smyslu zákona je společnost považována za nebankovního poskytovatele 
spotřebitelského úvěru. 

Společnost podala žádost o udělení oprávnění k činnosti dne 22. 2. 2017. O udělení 
oprávnění k činnosti na základě přijaté žádosti Česká národní banka rozhodne ve lhůtě 15 
měsíců (§169 ods.2 Zákona č.257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru). 
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V současní době probíhá finální komunikace s ČNB k udělení oprávnění, kde došlo 
k zapracování některých formálních připomínek vznesených ze strany ČNB. 

b) Změna akcionářů 

Společnost Consumer Finance Holding, a.s., společnost založená a do 31. prosince 2017 
existující podle práva Slovenské republiky, se sídlem Kežmarok, Hlavné námestie 12, PSČ 
060 01, Slovenská republika, IČO 35 923 130, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Okresním soudem v Prešově v oddílu Sa a vložce 10315/P, která jako jediný akcionář 
CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s, byla dnem 1. ledna 2018 
rozdělená a následně sloučená se společnostmi: 

i) Všeobecná úverová banka, a.s., společnost založená a existujíci podle práva Slovenské 
republiky, se sídlem Bratislava, Mlynské nivy 1, PSČ 829 90, Slovenská republika, IČO: 31 
320 155, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Bratislava 1 v oddílu 
Sa a vložce 341/B aii) VÚB Leasing, a. s., společnost založená a existující podle práva 
Slovenské republiky, se sídlem Bratislava, Mlynské nivy 1, PSČ 829 90, Slovenská republika, 
IČO: 31 318 045, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Bratislava 1 
v oddílu Sa a vložce 313/B. 

Sloučením společnosti Consumer Finance Holding, a.s. se společnostmi Všeobecná úverová 
banka, a.s. a VÚB Leasing, a.s. nedošlo ke změně výše základního kapitálu nástupnických 
společností. Došlo ale ke změně struktury konsolidačního celku Všeobecná úverová 
banka, a.s. Společnost CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. se 
dnem 1. ledna 2018 stala přímou dceřinou společností společnosti Všeobecná úverová 
banka, a.s. 

c) Změna statutárního orgánu 

Z důvodů změny akcionářů ve společnosti CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ 
REPUBLIKA, a.s. došlo k 1. lednu 2018 ke změně statutárního orgánu společnosti. 

Statutárního ředitele Jana Hollého, datum narození 10. srpna 1973, bytem 81109 Bratislava, 
Landererova 7743/8, Slovenská republika, nahradil ve funkci pan Martin Techman, datum 
narození 19. března 1973, bytem Čížková 360, Zdiměřice, 252 42 Jesenice. 

Uvedená změna byla zapsána do obchodního rejstříku ke dni 1. ledna 2018. Statutární ředitel 
zastupuje společnost samostatně. 

Zároveň došlo ke změně členů správní rady. 
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