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1. Úvod 
 
Tato výroční zpráva rekapituluje činnost Prague Credit Union, spořitelní družstvo (PCU) v roce 2006 a 
zároveň předkládá svým členům záměry pro nejbližší období. 
 
Výroční zpráva družstevní záložny není určena širší veřejnosti, ale pouze výhradně majitelům – 
členům družstva, čímž se odlišuje od obdobných dokumentů jiných podnikatelských subjektů. 
 
Záměrem zpracovatelů a předkladatelů této zprávy je srozumitelným způsobem všem členům PCU 
podat informaci o činnosti, stavu majetku vč. pohledávek a závazků jejich družstva. 
 
2. Údaje charakterizující družstevní záložnu a její činnost 
 
Prague Credit Union, spořitelní družstvo 
U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 
IČ: 25783301 
 
Spořitelní družstvo zahájilo svoji činnost 26.7.1999 zápisem v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze – oddíl Dr., číslo vložky 4607 pod firmou DZ SPARTA, družstevní záložna. 
Dne 24.11.2004 došlo ke změně firmy a sídla na Prague Credit Union, spořitení družstvo, U Habrovky 
247/11, 140 00 Praha 4. 
 
 
3. Personální složení řídících orgánů PCU 
 
A. Představenstvo 
Od 1.1.2006 do 15.2.2006 
Mgr. Ondřej Baudyš 
Ing. Peter Herich 
 
Od 16.2.2006 do 31.12.2006 
Mgr. Ondřej Baudyš 
Ing. Jiří Myslivec 
Ing. Martin Hospodár 
 
B. Kontrolní komise 
Od 1.1.2006 do 31.12.2006 
Bc. Romana Vavrušková 
Jaroslava Kouřimská 
Ludmila Vavrušková 
 
C. Úvěrová komise 
Od 1.1.2006 do 15.2.2006 
Ing. Jiří Myslivec 
Ing. Martin Hospodár 
Alena Pochobradská 
 
Od 16.2.2006 do 28.12.2006 
Ing. Štefan Jankovič 
Ing. Peter Herich 
Alena Pochobradská 
 
Od 29.12.2006 do 31.12.2006 
Ing. Peter Herich 
Alena Pochobradská 
 
Všichni výše uvedení členové orgánů splňovali a splňují ve smyslu § 2a odst. 7 až 10 zákona č. 
87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech podmínky důvěryhodnosti a odborné způsobilosti.   
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D. Informace o peněžitých i nepeněžitých příjmech, které členové orgánů přijali v daném roce od 
spořitelního družstva: 
 
(v tis. Kč) za rok 2006 
představenstvo 139 
úvěrová komise 61 
kontrolní komise 23 
 
Členové orgánů PCU neměli v roce 2006 žádné nepeněžité příjmy od Prague Credit Union, 
spořitelního družstva. 
 
K 31.12.2006 PCU nemělo v pracovním poměru žádného zaměstnance. 
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4. Zpráva představenstva 
 
Začátkem roku 2006 skončila kontrola Prague Credit Union, spořitelního družstva Úřadem pro dohled 
nad družstevními záložnami (ÚDDZ), který neshledal žádné závažné neodstranitelné nedostatky 
v činnosti PCU. I díky tomu získalo PCU od ÚDDZ povolení na založení pobočky na Kypru a na 
rozšíření předmětu činnosti. ÚDDZ schválil PCU také navýšení kapitálu prostřednictvím dalšího 
členského vkladu v celkové výši 12.645 tisíc Kč. 
 
Dne 1.4.2006 se stala účinná novela zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a 
zároveň se změnil dozorující orgán, jímž se stala Česká národní banka, díky čemuž proběhla v PCU 
kontrola i tohoto nového dozorujícího orgánu.  
 
Změnu legislativního rámce i přechod pod ČNB zvládla PCU úspěšně, když nedošlo k žádným 
problémům, které by ohrozily činnost PCU. 
 
Prague Credit Union, spořitelní družstvo hospodařilo v roce 2006 se ztrátou 55.524,29 Kč po zdanění. 
Představenstvo PCU navrhne na členské schůzi uhradit tuto ztrátu z nerozděleného zisku minulých 
let, z rizikového a rezervního fondu a zbytek formou uhrazovací povinnosti členů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              ......................................... 
                                                                                                 Mgr. Ondřej Baudyš 
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5. Zpráva kontrolní komise 
 
Kontrolní komise (KK) provedla v průběhu roku 2006 několik kontrol a seznámila se také s průběhem i 
výsledky kontrol Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami a České národní banky. KK považuje 
práci představenstva PCU za dobrou a kvituje přípravy na zpřísnění řídícího a kontrolního systému, 
zejména v souvislosti s Opatřením ČNB č.6.  
 
KK schvaluje také způsob uhrazení ztráty za rok 2006 tak, jak ho navrhuje představenstvo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              ......................................... 
                                                                                                  Jaroslava Kouřimská 
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6. Zpráva úvěrové komise 
 
Úvěrová komise (ÚK) ve své zprávě členům PCU představuje následující: 
 
- počet poskytnutých úvěrů v roce 2006: 6 
- objem poskytnutých úvěrů v roce 2006: 102,9 mil. Kč 
- objem čerpaných úvěrů v roce 2006: 48,8 mil Kč 
- objem nevyčerpaných úv. rámců k 31.12.2006: 54,1 mil. Kč 
- počet splacených úvěrů v roce 2006: 5 
- objem splacených úvěrů v roce 2006: 24,8 mil. Kč 
- klasifikace úvěrů k 31.12.2006 (objemy v tis. Kč): všechny úvěry jsou klasifikovány jako standardní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              ......................................... 
                                                                      Ing. Peter Herich 
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7. Další údaje uveřejněné PCU 
 
Položka 30.6.2006 31.12.2006 
počet členů  122 124 
základní členský vklad 9 000 Kč 9 000 Kč 
základní kapitál (v tis. Kč) 37 098 37 116 
zapisovaný základní kapitál 513 513 
objem nesplacených členských 
podílů 470 488 

vklady členů (v tis. Kč) 11 928 13 655 
vklady spořitelních družstev (v 
tis. Kč) 0 20 067 

vklady od jiných osob 0 0 
 
 

Položka 31.12.2005 změna 30.6.2006 změna 31.12.2006 

základní členské 
vklady 

945 000 153 000 1 098 000 18 000 1 116 000 

další členské vklady 23 355 000 12 645 000 36 000 000 0 36 000 000 
rezervní fond 2 041,60 1 685,50 3 727,10 0 3 727,10 
rizikový fond 1 887,60 1 685,50 3 573,10 0 3 573,10 
nerozdělený zisk 
předchozích let 16 483,12 13 483,83 29 966,95 -1 29 965,95 

 
 
Údaje o poskytnutí úvěrů osobám uvedeným v § 7 odst. 1 zákona 
Prague Credit Union, spořitelní družstvo v roce 2006 neposkytlo žádný úvěr členům volených orgánů, 
členům, kteří mají pracovní poměr v PCU ani osobám jim blízkým. 
 
Opatření regulátora a požadavky ke zjednání nápravy (podle § 28 odst. 1 zákona) 
V roce 2006 proběhly v PCU dvě kontroly: 
- začátkem roku 2006 PCU převzalo protokol o kontrole Úřadu pro dohled nad družstevními 
záložnami, která probíhala v roce 2005. Vyplývající opatření se týkala pouze bodu a), tedy zjednat 
nápravu některých nedostatků; 
- v polovině roku 2006 proběhla kontrola ČNB, přičemž protokol PCU obdrželo koncem roku 2006.  
 
Vydané záruky 
Prague Credit Union, spořitelní družstvo v roce 2006 neposkytlo žádné ručení za půjčky nebo úvěry 
členů. 
 
Celková výše závazků po lhůtě splatnosti 
PCU nemělo ke konci roku 2006 žádné závazky po lhůtě splatnosti. 
 
Celková výše pohledávek po lhůtě splatnosti 
PCU nemělo ke konci roku 2006 žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. 
 
Úvěry přijaté 
PCU v roce 2006 nepřijalo žádné úvěry od bank či jiných družstevních záložen. 
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8. Podnikatelský plán na rok 2007 
 
Prague Credit Union, spořitelní družstvo neplánuje v roce 2007 rozšiřovat svoji činnost. Hlavní činností 
bude monitoring stávajících úvěrů a navýšení termínovaných vkladů přibližně o 30 milionů Kč.  
 
Prague Credit Union plánuje vykonávat veškerou svou činnost v roce 2007 za pomocí svých členů. 
Nepředpokládáme tedy žádné mzdové náklady, malé provozní náklady a zisk ve výši zhruba 2,5 
milionů Kč. 
 
Vybrané položky 
 

NETTO AKTIVA 
2007 

Pohledávky za bankami a za druž. záložnami   34 399 
v tom: a) splatné na požádání       3 399 

  b) ostatní pohledávky       31 000 
Pohledávky za klienty - členy druž. záložen     46 000 

v tom: a) splatné na požádání       0 
  b) ostatní pohledávky       46 000 
Ostatní aktiva         8 

Pohledávky z upsaného základního kapitálu    488 

Náklady a příjmy příštích období       44 
 

 PASIVA 
2007 

Závazky vůči bankám a družstevním záložnám   10 133 
Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen   32 381 

v tom: a) splatné na požádání       1 497 
  b) ostatní závazky       30 884 

Ostatní pasiva         387 

 Výnosy a výdaje příštích období   2 
Základní kapitál       37 116 

z toho: splacený základní kapitál      36 628 
Rezervní a rizikový fond     7 

Ner. zisk nebo neuhr. ztráta z předchozích období   30 
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT  2007 
Výnosy z úroků a podobné výnosy       4 805 
Náklady na úroky a podobné náklady     994 
Správní náklady         1 2016 

v tom: a) náklady na zaměstnance     0 
  b) ostatní správní náklady       803 

Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním 2 596 
 


