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PPF banka zveřejnila hospodářské výsledky za rok 2018 

Hlavní finanční ukazatele v roce 2018: 

• čistý zisk činil 2 202 mil. Kč, to je o 681 mil. Kč více než v roce 2017; 

• vlastní kapitál banky se v meziročním srovnání zvýšil o 15 % a dosáhl 11,6 mld. Kč; 

• rentabilita vlastního kapitálu banky překročila 20 %; 

• bilanční suma mírně vzrostla a dosáhla výše 235 mld. Kč; 

• za rok 2018 PPF banka odvedla na dani z příjmu 487 mil. Kč;  

• na dobročinné projekty vloni banka věnovala přes 200 mil. Kč. 

„Loňský rok pro nás byl mimořádně úspěšný. Podařilo se nám udržet vysokou efektivitu 

hospodaření, podíl provozních nákladů na výnosech poklesl na 32 procent,“ uvedl Petr 

Jirásko, generální ředitel PPF banky. „Velký důraz dáváme na zjednodušení a zrychlení 

zákaznických procesů. V roce 2018 jsme dokončili upgrade core systému a zahájili projekt 

nového internetového bankovnictví,“ dodal Petr Jirásko. 

Čistý úrokový výnos PPF banky se v meziročním srovnání zvýšil o 41 %: z 2 457 mil. Kč 

v roce 2017 na 3 468 mil. Kč v roce 2018. Výnosy z poplatků a provizí byly v loňském roce 

132 mil. Kč. Čistý zisk z finančních operací dosáhl za rok 2018 hodnoty 362 mil. Kč. Vlastní 

kapitál PPF banky se zvýšil o téměř 15 % na 11 619 mil. Kč. Objem pohledávek za klienty 

vzrostl o necelá 4 % na úroveň 34,4 mld. Kč. 

PPF banka v roce 2018 dosáhla zisku před zdaněním 2 689 mil. Kč, což je meziroční 

zvýšení o 781 mil. Kč. Téměř 41% nárůst oproti roku 2017 je odrazem nadstandardních 

provozních výnosů, které zaznamenaly nejvyšší úroveň v historii banky, a to 3 965 mil. Kč. 

Výše aktiv ke konci roku 2018 byla 235 mld. Kč. 

Poznámky pro editory 

PPF banka a.s. je součástí 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. 

místo: Praha datum: 09. května 2019 
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Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes 

telekomunikace, strojírenství, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství. 

PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva ve výši téměř 38 

miliard eur (k 30. 6. 2018).  

 

Kontakt:  

Jitka Tkadlecová  

mluvčí skupiny PPF  

T: +420 224 174 704 

M: +420 725 461 574 

E: mluvci@ppf.eu 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
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. 
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