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Jsme bankou
pro jedinečné klienty
We are a bank
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Představení
PPF banky
Jsme bankou pro jedinečné klienty
Jsme moderní bankou pro klienty z korporátního, veřejného
i privátního sektoru, kteří oceňují náš profesionální
a individuální přístup. Své služby stavíme na odborné
expertize, unikátních řešeních a sofistikovaných finančních
operacích. Za svou aktivitu na finančních trzích jsme
pravidelně oceňováni.
Nabízíme nejrůznější bankovní a finanční služby s důrazem
na vysokou přidanou hodnotu a nadstandardní kvalitu.
Specializujeme se na obchodování na finančních
a kapitálových trzích. Poskytujeme také služby v oblasti
projektového, exportního a akvizičního financování.
Jsme členem Burzy cenných papírů Praha a patříme mezi
nejvýznamnější obchodníky s cennými papíry v poskytování investičních služeb v Česku i na zahraničních trzích.
Podporujeme provoz i rozvoj klientů prostřednictvím
na míru šitých řešení. Zprostředkováváme operace
na peněžních trzích, poskytujeme investiční úvěry, analýzu
a zabezpečení úrokových a měnových rizik. Nabízíme také
služby pro veřejný sektor a přinášíme do měst a veřejných
institucí chytrá řešení. V neposlední řadě se zaměřujeme
i na privátní bankovnictví s nadstandardním přístupem
k řešení individuálních finančních potřeb.
Jsme nedílnou součástí skupiny PPF a centrem jejích
finančních aktivit. Pro ostatní firmy ze skupiny PPF provádíme
mezinárodní platební operace, zajišťujeme správu finančních
aktiv nebo obchodování na kapitálových trzích.
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Kromě aktivit spojených se službami pro klienty se
podílíme také na společenské odpovědnosti a podporujeme činnost Nadace The Kellner Family Foundation,
Nadace PPF nebo Bilingvální mateřské školy pro sluchově
postižené Pipan. Společně s ostatními firmami ze skupiny
PPF jsme dlouhodobým partnerem Letních shakespearovských slavností nebo Divadla Járy Cimrmana.

Naše mise
― Vytvářet hodnoty pro akcionáře, klienty
i zaměstnance Banky.
― Nadále stavět na našich základních pilířích, kterými jsou
integrita, pracovitost a spolupráce.
― Svými aktivitami podporovat a udržovat budování
nemateriálních hodnot, zejména spolehlivost,
transparentnost, respekt a důvěru.
― Zachovat společenskou odpovědnost, která se prolíná
nad rámec těchto zmíněných hodnot.

Naše vize
― Působit v oblasti poskytování služeb podnikovým,
privátním i institucionálním klientům a subjektům
ze státní správy.
― Odlišit se od ostatních bank vysokou přidanou
hodnotou, flexibilitou i nadstandardní kvalitou v rámci
poskytovaných služeb.
― Využívat synergií v rámci skupiny PPF.
― Být důvěryhodným partnerem s dlouhodobě udržitelnou
pozicí na tuzemském trhu.
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Introduction
of PPF banka
We are a bank for unique clients
We are a modern bank for corporate, public and private
sector clients who appreciate our professional and
personalised approach. We build our services on
professional expertise, unique solutions and sophisticated
financial operations. We regularly earn plaudits for our
activity in the financial markets.
We offer wide-ranging banking and financial services with
an emphasis on high value added and premium quality.
We specialise in trading on the financial and capital
markets. We also provide project, export and acquisition
financing services.
A member of the Prague Stock Exchange, we are one
of the most influential securities traders in the provision
of investment services in the Czech Republic and on
foreign markets.
We support our clients’ operations and development
by delivering tailor-made solutions. We arrange money
market operations, provide investment loans, and analyse
and hedge interest-rate and currency risks. We also
offer services to the public sector, which includes the
engineering of smart solutions for cities and public
institutions. Lastly, we also focus on private banking that
takes an exceptional approach to the way clients’ individual
financial needs are handled.
We are integral to PPF Group as the hub of its financial
activity. For other PPF Group companies, we carry out
international payments, manage financial assets and
secure project financing on the capital markets.

Besides engaging with clients, we are a socially responsible
company that supports the work of The Kellner Family
Foundation, the PPF Foundation, and Pipan, a bilingual
nursery school for the hearing impaired. We stand
alongside other PPF Group companies as a long-term
partner of the Summer Shakespeare Festival and the
Jára Cimrman Theatre.

Our Mission
― To create value for the Bank’s shareholders, clients
and employees.
― To continue building on our core pillars of integrity,
diligence and cooperation.
― To promote and maintain, through our activities, the
building of intangible values, especially reliability,
transparency, respect, and trust.
― To engage in corporate social responsibility that extends
beyond these values.

Our Vision
― To be active in the provision of services to corporate,
private and institutional clients and government entities.
― To stand out from other banks thanks to our high value
added, flexibility, and the superior quality of the services
we provide.
― To harness synergies within PPF Group.
― To be a trusted partner with a long-term sustainable
position on the Czech market.
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Profil
společnosti
Základní charakteristika společnosti
Obchodní firma:

PPF banka a.s.

Právní forma:

akciová společnost

Sídlo:

Evropská 2690/17, Praha 6, PSČ 160 41, Česká republika

IČ:

47116129

Rejstříkový soud:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1834

Datum vzniku:

31. 12. 1992

Předmět podnikání
Předmětem podnikání PPF banky je provádění všech druhů
bankovních obchodů, poskytování bankovních i finančních
služeb spolu se službami souvisejícími, a to jak v tuzemsku,
tak ve vztahu k zahraničí. Nabídka je cílena zejména
na české klienty z řad municipální a podnikové sféry. Banka
se specializuje na obchodování na finančních a kapitálových trzích v rozsahu vymezeném právními předpisy
a na základě licencí udělených Českou národní bankou.

Historie

Složení akcionářů

Hlavní
město Praha
6,73 %

Ostatní
0,31 %

PPF Financial
Holdings B.V.
92,96 %

1992 — z aložení společnosti pod obchodním názvem
ROYAL BANKA CS, a.s.
1995 — přejmenování Banky na První městskou banku, a.s.,
majoritním akcionářem se stalo hlavní město Praha
2002 — majoritním akcionářem a strategickým partnerem se
stala Česká pojišťovna a.s., člen finanční skupiny PPF
2003 — plná integrace do skupiny PPF
2004 — přejmenování společnosti na PPF banka a.s.
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Corporate
Profile
General information
Company name:

PPF banka a.s.

Legal form:

public limited company (akciová společnost)

Registered office:

Evropská 2690/17, Praha 6, 160 41, Czech Republic

Registration number:

47116129

Court of registration:

Municipal Court in Prague, Section B, File 1834

Date of incorporation:

31 December 1992

Objects of business
PPF banka’s business objects comprise all types of
banking transactions and the provision of banking and
financial services together with related services, on both
domestic and international markets. The Bank’s services
are primarily tailored to Czech clients in the municipal
and corporate segments. The Bank specialises in trading
on financial and capital markets in accordance with
applicable legislation and on the basis of licences granted
by the Czech National Bank.

History

Shareholder structure
Other
0.31%
City of Prague
6.73%

PPF Financial
Holdings B.V.
92.96%

1992 — company established as ROYAL BANKA CS, a.s.
1995 — renamed První městská banka, a.s., with the City
of Prague becoming the majority shareholder
2002 — Česká pojišťovna a.s., a company from the PPF
Financial Group, becomes the majority shareholder
and a strategic partner
2003 — full integration into PPF Group
2004 — renamed PPF banka a.s.
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Významné události
roku 2020
Umístili jsme se na 2. místě
mezi primárními dealery českých
státních dluhopisů za rok 2020

Stali jsme se přímým
účastníkem platebního
systému TARGET2

Rekordní emise státních dluhopisů pro nás představovala
velkou výzvu. Mezi hodnocenými primárními dealery
byly jak velké světové banky (např. J.P. Morgan AG
nebo Citibank Europe plc), tak i největší domácí banky
s podporou svých zahraničních mateřských společností
(Česká spořitelna, a.s., KB, a.s., nebo ČSOB, a.s.). A přesto,
že PPF banka svou velikostí patří mezi menší primární
dealery, umisťuje se dlouhodobě mezi třemi nejlepšími
v rámci hodnocení MF ČR.

A to prostřednictvím otevření a vedení EUR účtu
v zahraničním platebním systému s neodvolatelností
zúčtování TARGET2-SK provozovaném Národní bankou
Slovenska. Našim klientům tak můžeme zpracovávat
jejich expresní eurové převody v rámci EHP v reálném
čase. Přímá účast v TARGET2 je předpokladem pro naše
následné přímé připojení do platebního systému STEP2
pro zpracování SEPA úhrad, což upevní naši nezávislost
realizace eurových převodů na korespondenční bance.

Podíleli jsme se na významných
emisích dluhopisů

Spustili jsme nové
internetové bankovnictví

V roli spolumanažera se jednalo např. o dluhopisy
společnosti PPF Telecom Group v celkovém objemu
1 000 mil. eur. V roli aranžéra, vedoucího spolumanažera
a agenta pro zajištění jsme pomáhali s dluhopisy
společnosti Heureka FinCo CZ v celkovém objemu
3 200 mil. Kč. V roli aranžéra, hlavního manažera
a distributora jsme měli na starost investiční certifikáty
s podkladovými aktivy ve formě dluhu členů skupiny
PPF v celkovém objemu ekvivalentu 2 559 mil. Kč.
A v roli hlavního manažera a aranžéra jsme se podíleli na
dluhopisech i investičních certifikátech (privátní umístění)
v celkovém objemu ekvivalentu 2 342 mil. Kč.

Podařilo se nám spustit naše nové internetové bankovnictví
(IB) dříve, než jsme klientům avizovali (původní termín
4. 1. 2021). Nové IB přináší přehlednější zobrazení
platebních karet s možností on-line změn, vylepšené
zobrazení účtu, včetně grafického vyjádření vývoje
zůstatku nebo příjmů a výdajů, snadnější orientaci
v platebních příkazech, komfortnější zobrazení výpisů,
nejlepší dostupné zabezpečení, chytrý platební formulář,
možnost vytváření a správy seznamu bankovních spojení
obchodních partnerů a šablon platebních příkazů,
rozsáhlejší možnosti tisků a exportů apod.
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Important Developments
during 2020
We ranked second among
primary dealers of Czech
government bonds in 2020

We became a direct
participant in the TARGET2
payment system

The record levels at which government bonds were issued
posed a major challenge for us. The primary dealers we
were up against included large global banks (such as
J.P. Morgan AG and Citibank Europe plc) and the biggest
domestic banks, supported by their foreign parent
companies (Česká spořitelna, a.s., KB, a.s., and ČSOB, a.s.).
PPF banka may be one of the smaller primary dealers in
sheer size, but it has consistently been ranked among the
top three by the Ministry of Finance of the Czech Republic.

We did this by opening and maintaining a EUR account
in a foreign settlement-finality payment system, i.e. the
TARGET2-SK system operated by the National Bank of
Slovakia. As a result, we can process our clients’ express
euro express transfers within the EEA in real time. Direct
participation in TARGET2 is a prerequisite for us to join
the STEP2 payment system for the processing of SEPA
payments, which will make us more independent of
correspondent banks in the execution of euro transfers.

We were involved
in significant bond issues

We launched our
new Internet Banking

We were the co-manager, for example, of PPF Telecom
Group bonds totalling EUR 1,000 million. As arranger, lead
co-manager and collateral agent, we assisted Heureka
FinCo CZ with bonds totalling CZK 3,200 million. In our
role as arranger, lead manager and distributor, we were
responsible for investment certificates with underlying
assets in the form of PPF Group members’ debt totalling
the equivalent of CZK 2,559 million. Finally, as lead
manager and arranger, we were involved in bonds and
investment certificates (private placements) equivalent to
a total of CZK 2,342 million.

Our new Internet Banking (IB) was launched earlier than we
had announced to our clients (the original launch date was
meant to be 4 January 2021). In the new IB, payment cards
are displayed more clearly and can be changed online, the
account display – including the graphics showing balance
movements and income and outgoings – has been improved,
it is easier for users to handle payment orders, the way
statements are displayed is more user friendly, the best
available security is deployed, there is a smart payment form,
users can create and manage a list of their business
partners’ banking details and payment order templates, and
the printing and export options have been expanded, to
name just a few enhancements.
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Stali jsme se součástí programů
COVID III a COVID Plus

Dokončili jsme projekt
CRM 2.0

I v době, kdy je svět podnikání postižen negativními
dopady koronavirové epidemie, jsme pro naše klienty
důvěryhodným partnerem, na kterého se mohou
spolehnout. Proto jsme na podporu podnikání našich
stálých i nových klientů vyčlenili několik miliard korun
na poskytnutí úvěrů v rámci programů COVID III
a COVID Plus.

Zásadním způsobem tak přispěl k digitalizaci interních
procesů Banky v oblasti péče o klienty a poskytl
účinné nástroje na zajištění vysoké kvality dat a správy
dokumentů. Na tento projekt navázala série menších
projektů zaměřená na plnohodnotné využití platformy
Microsoft Dynamics, která je základním architektonickým
pilířem této oblasti.

Darovali jsme testové sady
na prokázání covidu-19

Zahájili jsme vývoj vlastních
aplikací v technologiích
MicroServices

Hlavnímu městu Praha jsme věnovali zdravotnický
materiál v podobě testovacích sad na prokázání covidu-19.
Jsme rádi, že jsme mohli přispět k boji proti pandemii
covidu-19, která ovlivňuje celý svět.
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To nám umožňuje ve vybraných oblastech zkrátit doby
dodávek a zajistit systémovou podporu i pro na trhu
unikátní procesy a produkty. Prerekvizitou bylo zavedení
Enterprise Architektury (EA), díky které můžeme
zásadním způsobem zlepšit řízení nových funkčností
a optimalizovat stávající řešení. Hlavním přínosem EA je
však aktivní řízení celkové IT architektury s cílem zajistit
vysokou dostupnost a stabilitu služeb, jejich bezpečnost
a efektivitu vynaložených nákladů.
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We were involved in COVID III
and COVID Plus

We completed
CRM 2.0

Even as the business world is being plagued by the fallout
from the coronavirus epidemic, we remain a trusted
partner our clients can rely on. Therefore, in order to
support the business of our regular and new clients, we
set aside several billion crowns for lending under the
COVID III and COVID Plus schemes.

This project has made a major contribution to the digitalisation of the Bank’s internal customer care processes and
armed it with effective tools for high-quality data and
document management. It was followed by a series of smaller
projects designed to make full use of the Microsoft Dynamics
platform, which is our central architectural pillar in this area.

We donated COVID-19 test kits

We started developing
in-house applications based on
MicroServices technologies

We donated COVID-19 test kits to the City of Prague.
We are pleased that, by providing these medical supplies,
we have been able to contribute to the fight against the
global COVID-19 pandemic.

This allows us to shorten turnaround times in selected
areas and provide system support for market-unique
processes and products. This project required the
introduction of Enterprise Architecture (EA), enabling us
to significantly improve the management of new features
and optimise existing solutions. The main benefit of
EA, however, is that it gives us active management of
the overall IT architecture in order to ensure the high
availability and stability of services, their security and
cost-effectiveness.
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Postoupili jsme v další digitalizaci
interního fungování a procesů
V rámci interního prostředí byly implementovány
moderní nástroje na zajištění on-line spolupráce, např.
Microsoft Teams. Nasazené technologie nám umožňují
lepší integraci na další bankovní systémy a usnadní
proces celkové digitalizace prostředí. Zúročili jsme
rovněž předchozí automatizaci personálních procesů
a další část dokumentů jsme zpřístupnili zaměstnancům
prostřednictvím on-line řešení.

Upevnili jsme bezpečnost Banky
V oblasti regulace IT a IT bezpečnosti nabyly účinnosti
Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví
pro řízení rizik v oblasti IKT a bezpečnosti a Banka byla
nově identifikována Národním úřadem pro kybernetickou
a informační bezpečnost (NÚKIB) jako provozovatel
základní služby podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické
bezpečnosti.
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Změnili jsme strukturu
zaměstnaneckých výhod
na poskytování smysluplných
benefitů s dlouhodobou hodnotou
Začali jsme poskytovat nadstandardní zdravotní péči
v rozsahu 38 specializací, vč. on-line chatu s lékařem 24/7.
Navýšili jsme příspěvek na penzijní připojištění/doplňkové
penzijní spoření o 100 % jako vyjádření podpory našim
zaměstnancům k zodpovědnému přístupu k životu. Začali
jsme poskytovat dalších 5 dnů volna k již zavedeným
25 dnům dovolené, aby se naši lidé mohli věnovat tomu,
co je baví. Oceňujeme loajalitu našich zaměstnanců –
za každých 5 let práce u nás (a ve skupině PPF) jsme
začali vyplácet odměnu. Zareagovali jsme na aktuální dění
a v rámci našeho pracovního režimu umožňujeme využití
flexi office v mimořádných situacích a tam, kde to dovoluje
povaha práce.
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We made further
progress in digitalising
internal operations
and processes

We changed the structure
of employee benefits in order
to provide meaningful benefits
with enduring value

Internally, we implemented modern online collaboration
tools such as Microsoft Teams. The technologies we
deployed are easing integration with other banking
systems and facilitating the overall digitalisation process.
Reaping the benefits of our previous automation of
personnel processes, we made more documents available
to employees online.

We started to provide premium health care across
38 specialisations, including a 24/7 online chat with
a doctor. We doubled the contribution we make to
supplementary pension insurance and private pension
plans as a way of encouraging our employees to take
a responsible approach to life. We introduced an additional
five days off on top of the 25 days’ annual leave already in
place so that our people can spend more time doing what
they enjoy. We appreciate our employees’ loyalty – we
have started to reward employees for every five years of
work for us (and the PPF Group). Responding to the latest
events, where possible we are pursuing an emergency
flexi-office policy.

We strengthened the Bank’s security
In IT regulation and IT security, the European Banking
Authority’s Guidelines on ICT and Security Risk
Management entered into force, and the National Cyber
and Information Security Agency identified the Bank
as an essential service operator under Act No 181/2014
on cybersecurity.
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Základní nekonsolidované
finanční ukazatele
(podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví – IFRS)

Vývoj zisku před zdaněním

Vývoj vlastního kapitálu

v mil. Kč

v mil. Kč

2018

2 689

2018

11 620

2019

2 629

2019

14 295

2020

1 311

2020

15 414

Vývoj bilanční sumy
v mil. Kč
2018

235 162

2019

226 958

2020

169 723

14

PPF banka 2020

PPF bankabrozura.indd 14

18/08/21 12:12

Key Non-consolidated
Financial Information
(according to International Financial Reporting Standards – IFRS)

Profit before tax

Shareholder’s equity

MCZK

MCZK

2018

2,689

2018

11,620

2019

2,629

2019

14,295

2020

1,311

2020

15,414

Total assets
MCZK
2018

235,162

2019

226,958

2020

169,723
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Základní konsolidované
finanční ukazatele
(podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví – IFRS)

Vývoj zisku před zdaněním

Vývoj vlastního kapitálu

v mil. Kč

v mil. Kč

2018

2 933

2018

2019

2 917

2019

11 862
14 715

2020

1 125

2020

15 480

Vývoj bilanční sumy
v mil. Kč
2018

235 067

2019

226 774

2020

169 490
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Key Consolidated
Financial Information
(according to International Financial Reporting Standards – IFRS)

Profit before tax

Shareholder’s equity

MCZK

MCZK

2018

2,933

2018

2019

2,917

2019

11,862
14,715

2020

1,125

2020

15,480

Total assets
MCZK
2018

235,067

2019

226,774

2020

169,490
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Složení vrcholových
orgánů
Představenstvo

Dozorčí rada

Ing. Petr Jirásko

Ing. Ladislav Chvátal

předseda představenstva od 14. 10. 2013		
generální ředitel

předseda dozorčí rady od 20. 8. 2015
(člen dozorčí rady od 29. 4. 2015)

Ing. Jaroslava Studenovská

Mgr. Jiří Janoušek

místopředsedkyně představenstva od 9. 12. 2016
(členka představenstva od 16. 4. 2012)
ředitelka divize operations

místopředseda dozorčí rady od 10. 12. 2019
(člen dozorčí rady od 26. 9. 2019)

Mgr. Tomáš Kaplan
Ing. Miroslav Hudec

člen dozorčí rady od 29. 4. 2015

člen představenstva od 1. 5. 2016
ředitel divize finančního řízení

Bohuslav Samec
člen dozorčí rady od 16. 1. 2009

Ing. Gabriela Mošovská, MBA
členka představenstva od 2. 11. 2016
ředitelka divize řízení rizik

Ing. Lenka Baramová

Ing. Igor Kottman

Ing. Martin Hýbl

člen představenstva od 2. 11. 2016
ředitel divize obchodu

člen dozorčí rady od 2. 6. 2011
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členka dozorčí rady od 7. 1. 2009
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Corporate
Governance
Board of Directors

Supervisory Board

Petr Jirásko

Ladislav Chvátal

Chairman of the Board of Directors since 14 October 2013
Chief Executive Officer

Chairman of the Supervisory Board since 20 August 2015
(member of the Supervisory Board since 29 April 2015)

Jaroslava Studenovská

Jiří Janoušek

Vice-Chairwoman of the Board of Directors
since 9 December 2016
(member of the Board of Directors since 16 April 2012)
Managing Director of Operations

Vice-Chairman of the Supervisory Board
since 10 December 2019
(member of the Supervisory Board since 26 September 2019)

Tomáš Kaplan
Miroslav Hudec

Member of the Supervisory Board since 29 April 2015

Member of the Board of Directors since 1 May 2016
Managing Director of Financial Management

Bohuslav Samec
Member of the Supervisory Board since 16 January 2009

Gabriela Mošovská
Member of the Board of Directors since 2 November 2016
Managing Director of Risk Management

Lenka Baramová

Igor Kottman

Martin Hýbl

Member of the Board of Directors since 2 November 2016
Managing Director of Sales

Member of the Supervisory Board since 2 June 2011

Member of the Supervisory Board since 7 January 2009
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Kontakty
Contacts
PPF banka a.s.
Evropská 2690/17
160 41 Praha 6
Česká republika / Czech Republic

T +420 224 175 888
F +420 224 175 980
info@ppfbanka.cz
www.ppfbanka.cz

Kompletní výroční zprávu PPF banky za rok 2020 najdete na:
https://www.ppfbanka.cz/cs/dokumenty/1811-vyrocni-zpravy
The complete PPF banka Annual Report 2020 is available at:
https://www.ppfbanka.cz/en/documents/1811-annual-reports
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