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PPF banka zveřejnila hospodářské výsledky za rok 2017 

Hlavní finanční ukazatele pro rok 2017: 

 Čistý zisk činil 1 521 mil. Kč. 

 Vlastní kapitál se ve srovnání s rokem 2016 zvýšil o 16 % a přesáhl 10  mld. Kč. 

 Rentabilita vlastního kapitálu činila 15,83 %. 

 Výrazně vzrostla bilanční suma banky, která dosáhla 233 mld. Kč. 

 V loňském roce odvedla PPF banka 387 mil. Kč na dani z příjmu. 

 „Podařilo se nám dosáhnout vynikajícího výsledku a zároveň jsme pokračovali v upevňování 

naší stabilní pozice na českém bankovním trhu. Čistý zisk přesáhl 1,5 miliardy korun, což 

představuje rentabilitu vlastního kapitál ve výši 15,83 procenta,“ řekl Petr Jirásko, generální 

ředitel PPF banky. „Za tímto výsledkem stojí velmi dobrá výkonnost všech divizí PPF banky, 

zejména však mimořádný úspěch při obchodování na finančních trzích“ dodal. 

Čistý úrokový výnos v meziročním srovnání 2017 a 2016 narostl o 36 %, na 2 457 mil. Kč. 

Čisté výnosy z poplatků a provizí v roce 2017 klesly o 20 %, na úroveň 129 mil. Kč. Pokles 

se týkal  oblasti transakčních poplatků od klientů. V roce 2017 PPF banka vykázala čistý zisk 

z finančních operací ve výši 625 mil. Kč, což je nárůst o 31 % oproti roku 2016. Kč.  

Objem úvěrů poskytnutých klientům přesáhl 33 mld. Kč a jeho meziroční nárůst o 12 procent 

je ve srovnání s celým českým bankovním trhem nadprůměrný - navíc při zachování 

efektivního hospodaření, kdy všeobecné správní náklady představovaly v roce 2017 pouze 

0,4 % celkových aktiv, což je přibližně poloviční hodnota v relativním vyjádření oproti průměru 

českých bank. 

PPF banka v roce 2017 dosáhla zisku před zdaněním 1 908 mil. Kč, což je meziroční zvýšení 

o 435 mil. Kč. Téměř 30% nárůst oproti roku 2016 je odrazem nadstandardních provozních 

výnosů. 

PPF banka v roce 2017 nadále vystupovala jako tvůrce trhu pro české státní dluhopisy. V 

hodnocení primárních dealerů, které sestavuje Ministerstvo financí ČR, se PPF banka 

dostala v celkovém hodnocení na první místo mezi všemi primárními dealery. Banka také 

pomohla zobchodovat nejvyšší objem nově vydaných českých státních dluhopisů. 

 

místo: Praha, Česká republika datum: 26. duben 2018 
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Poznámky pro editory 

PPF banka a.s. je nedílnou součástí mezinárodní investiční skupiny PPF. Poskytuje služby 

municipálním a korporátním klientům, stejně jako investiční služby, zejména obchodování s 

finančními instrumenty na českých a mezinárodních trzích. PPF banka je pověřena výkonem 

centrální treasury banky pro skupinu PPF a je zodpovědná za řízení struktury bilance všech 

společností skupiny, a to zajišťováním finančních zdrojů na dluhových a kapitálových trzích i 

financování jednotlivých společností skupiny. Banka je zároveň hlavním obchodním místem 

celé skupiny pro uskutečnění operací na finančních trzích. 

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes 

telekomunikace, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství. PPF působí v 

Evropě, Rusku, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva dosahující téměř 35 miliard 

eur (k 30. 6. 2017). 

 

Skupina PPF zaměstnává celosvětově 170 tisíc lidí. Společnosti v České republice evidovaly 

8,8 tisíce zaměstnanců. Z toho české společnosti, které se významně podílejí na rozvoji 

zahraničních investic Skupiny (Home Credit International a.s., SOTIO a.s., PPF a.s.), 

zaměstnávaly loni v ČR více než 1350 převážně vysoce kvalifikovaných pracovníků.  

Kontakt:  

Zuzana Migdalová  

mluvčí skupiny PPF  

T: +420 224 174 410  

M: +420 602 125 255 

E: mluvci@ppf.eu 
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Důležité upozornění: 
Tato zpráva není nabídkou k prodeji nebo výzvou k nabídce koupit jakékoliv cenné papíry v jakékoliv jurisdikci, v níž 
je nezákonné takovou nabídku činit podle platných právních předpisů o cenných papírech a není nabídkou k prodeji 
nebo výzvou k nabídce koupit jakékoliv cenné papíry vůči osobám nebo ze strany osob, u nichž je nezákonné 
takovou výzvu činit podle platných právních předpisů o cenných papírech. 
 
Tato zpráva nezakládá veřejnou nabídku cenných papírů nebo jakékoli oznámení o veřejné nabídce v jakékoli 
jurisdikci a nezakládá nabídku nebo pozvání k nabídce nebo nákupu jakýchkoli cenných papírů v jakékoli jurisdikci.  
 
Informace obsažené v tomto materiálu nejsou určeny k uveřejnění ani k distribuci osobám ve Spojených státech 
amerických. Tyto informace nesmějí být zasílány v rámci nebo do Spojených států amerických. Cenné papíry, na 
něž tento materiál odkazuje, nejsou a nebudou registrovány v souladu se zákonem Spojených států amerických o 
cenných papírech z r. 1933 (U.S. Securities Act of 1933), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o cenných 
papírech”), a nesmějí být nabízeny ani prodávány bez registrace či bez udělení příslušné výjimky ve smyslu 
uvedeného zákona. 
 
Tyto materiály nejsou určeny k přímé ani nepřímé distribuci ve Spojených státech amerických (včetně jejich území 
a závislých území, všech států Spojených států amerických a District of Columbia). Tyto materiály nepředstavují 
nabídku ani výzvu ke koupi či úpisu cenných papírů ve Spojených státech amerických. Akcie uvedené v těchto 
materiálech nejsou a nebudou registrovány v souladu se Zákonem o cenných papírech. 
 
Toto oznámení není pozváním a není zamýšleno jako záměr vykovávat investiční aktivitu ve smyslu §21 zákona 
finančních službách z roku 2000 (dále jen „FSMA“). V míře, v jaké toto oznámení nezakládá záměr vykonávat 
investiční aktivitu, je toto oznámení určeno výhradně: (i) osobám mimo Velkou Británii, (ii) osobám, které ve Velké 
Británii spadají pod definici profesionálních investorů ve smyslu § 19 (5) FSMA (Finanční propagace) pokynu 2005 
(dále jen „Pokyn“); či (iii) jiným osobám, které jsou definovány v § 49(2)(a) až (d) Pokynu; a (iv) jakýmkoli dalším 
osobám, kterým může být toto oznámení legálně činěno dle § 21 FSMA (všechny takové osoby dále jen „relevantní 
osoby“), a jiné osoby než relevantní osoby podle nich nesmějí jednat nebo se na ně spoléhat. Jakékoli pozvání nebo 
záměr vykovávat investiční aktivitu uvedené v tomto oznámení je určeno jen relevantní osobám. Žádné další osoby, 
které nejsou relevantními osobami, se na něj nesmějí spoléhat.  
 
Tento dokument není prospektem a v rozsahu, v jakém může být pokládán za oznámení, nezakládá nabídku 
k nákupu nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů. Investoři by neměli upisovat jakékoli cenné papíry odvolávající se 
na tento dokument s výjimkou informací obsažených v prospektu cenného papíru. 
 

 

 


