INFORMACE O ČSOB K 31.3.2010



uveřejňované podle vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank,
spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů,
části sedmé Uveřejňování informací.
Uveřejněno na www.csob.cz dne 12.5.2010.
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Výroční zpráva ČSOB za rok 2009
- uveřejněna na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz dne 30.4.2010

Informace zde uvedené nejsou určeny k publikaci ani distribuci, ať již přímo nebo nepřímo, ve Spojených státech
amerických. Tyto materiály nepředstavují nabídku cenných papírů k prodeji ve Spojených státech amerických, a
bez registrace nebo výjimky z registrační povinnosti dle Zákona o cenných papírech USA z roku 1993 (US
Securities Act of 1933), v platném znění, a příslušných prováděcích pravidel a předpisů, nelze cenné papíry přímo
ani nepřímo nabízet či prodávat ve Spojených státech amerických.
Tento dokument nepředstavuje prospekt v něm uvedených cenných papírů ani nabídku takových cenných papírů.
Nabídka bude v České republice činěna výlučně na základě prospektu, jenž bude uveřejněn na internetových
stránkách emitenta před zahájením nabídky. Investoři by neměli upsat cenné papíry uvedené v tomto dokumentu
bez předchozího seznámení se s informacemi uvedenými v prospektu.
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1. Údaje o ČSOB
Obchodní firma:

Československá obchodní banka, a. s.

Právní forma:

akciová společnost

Sídlo:

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

Identifikační číslo:

00001350

Datum zápisu společnosti do obchodního rejstříku:

21. prosinec 1964

Datum zápisu poslední změny v obchodním rejstříku a účel poslední změny:
Akcie ČSOB
1)
2)

5 855 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.
Vymazáno: 2. března 2010
292 750 000 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 20,- Kč.
Zapsáno: 2. března 2010

Výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku:
Výše splaceného základního kapitálu:

5 855 000 000 Kč
5 855 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet emitovaných akcií s uvedením jejich jmenovité hodnoty:
Kmenové akcie, na jméno, zaknihované, 5 855 000 ks akcií, jmenovitá hodnota 1 000 Kč na akcii.
Od 2. března 2010:
Kmenové akcie, na majitele, zaknihované, 292 750 000 ks akcií, jmenovitá hodnota 20 Kč na akcii.
Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných cenných papírů, s nimiž je spojeno právo
na jejich výměnu za akcie s uvedením druhu, formy, podoby a počtu:
ČSOB nedrží vlastní akcie.
Údaje o zvýšení základního kapitálu od posledního uveřejnění:
Základní kapitál nebyl od posledního uveřejnění zvýšen.
Organizační struktura ČSOB k 31.3.2010 s uvedením počtu organizačních jednotek a počtu zaměstnanců:
uvedena v příloze č. 1.

Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva a členech vrcholného vedení ČSOB:
Dozorčí rada ČSOB k 31.3.2010
Titul, jméno a příjmení
(podle zápisu v OR)

Jan Švejnar

předseda

John Arthur Hollows
Dirk Mampaey
Patrick Roland Vanden Avenne
Riet Docx

2)

20.5.2009

člen

22.4.2006

22.4.2006

člen

14.9.2009

14.9.2009

člen

22.4.2006

členka
člen

František Hupka

člen

Martina Kopecká

1)

Aktuální funkční
období člena od

9.10.2003

Hendrik George Adolphe Gerard Soete
Libuše Gregorová

Vznik členství

Funkce

22.4.2006
2)

20.4.2005

2)

1.12.2004
24.2.2007

21.4.2007

23.6.2005

23.6.2005

členka

3)

23.6.2005

23.6.2005

členka

3)

23.6.2005

23.6.2005

3)

1)

Datum začátku aktuálního funkčního období předsedy 3.6.2009
Kooptován/-a
3)
Zvolen/-a zaměstnanci
2)
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Představenstvo ČSOB k 31.3.2010
Jméno a příjmení

Funkce

(podle zápisu v OR)

1)

Vznik členství

Aktuální funkční
období člena od

17.10.1990

20.5.2009

Pavel Kavánek

předseda

Petr Knapp

člen

20.5.1996

20.5.2009

Jan Lamser

člen

26.5.1997

20.5.2009

Hendrik Scheerlinck

3)

Petr Hutla

2)

člen

27.9.2006

21.4.2007

člen

27.2.2008

27.2.2008

1)

Datum začátku aktuálního funkčního období předsedy 20.5.2009
Kooptován
3) Člen představenstva ČSOB do 28.4.2010
2)

Vrcholné vedení ČSOB k 31.3.2010
Jméno a příjmení

Funkce

Pavel Kavánek

generální ředitel

Petr Knapp

vrchní ředitel Korporátní bankovnictví

1.5.2006

Jan Lamser

vrchní ředitel Masový trh

1.5.2006

vrchní ředitel Řízení financí a rizik

1.8.2006

Hendrik Scheerlinck

1)

Funkce vykonávána od

29.1.1993

Petr Hutla

vrchní ředitel Distribuce

Karel Svoboda

vrchní ředitel Zpracování operací a služby

1)

16.11.2009
1.8.2008

Člen vrcholného vedení ČSOB do 28.4.2010

Vrcholné vedení ČSOB (vrcholové výkonné vedení ČSOB) je přímo řízeno představenstvem a k 31. březnu 2010
bylo tvořeno šesti vedoucími zaměstnanci Banky ve funkcích generálního ředitele a vrchních ředitelů.
Změny v představenstvu a vrcholném vedení ČSOB ve 2. čtvrtletí 2010
V souvislosti se změnami, které 25. března 2010 zveřejnila KBC Group a které 30. března 2010 oznámila ČSOB,
ukončil ke dni 28. dubna 2010 pan Hendrik Scheerlinck, člen představenstva ČSOB a vrchní ředitel Řízení financí
a rizik, své působení v ČSOB a s účinností od 29. dubna 2010 působí v rámci skupiny KBC na pozici generálního
ředitele v sesterské společnosti K&H Bank v Maďarsku. V souvislosti s tím byla od 1. května 2010 pozice vrchního
ředitele Řízení financí a rizik (CFRO) rozdělena na dvě - pozici vrchního ředitele pro oblast Řízení financí (CFO)
převzal pan Bartel Puelinckx a pozici vrchního ředitele pro oblast Řízení rizik (CRO) převzal pan Koen Wilmots.
Vrcholové výkonné vedení ČSOB dále k 1. květnu 2010 doplnil pan Jiří Vévoda, který se ujal pozice vrchního
ředitele pro oblast Lidské zdroje a transformace (Chief Staff Officer, CSO), která byla uvolněna v listopadu 2009.
K dnešnímu dni, tj. k 12. květnu 2010, je představenstvo ČSOB čtyřčlenné a vrcholné vedení ČSOB má osm členů.
Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce, členství v orgánech jiných právnických
osob členů dozorčí rady, členů představenstva a členů vrcholného vedení ČSOB k 31.3.2010: uvedeny
v příloze č. 2.
Souhrnná výše bankou poskytnutých úvěrů k 31.3.2010
Členům dozorčí rady

tis. Kč

762

Členům představenstva

tis. Kč

1

Členům vrcholného vedení

tis. Kč

0

Souhrnná výše bankou vydaných záruk k 31.3.2010
ČSOB nevydala k 31. březnu 2010 žádné záruky za členy dozorčí rady, členy představenstva a členy vrcholného
vedení banky.
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2. Údaje o složení akcionářů ČSOB
Obchodní firma:
Právní forma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Podíl na hlasovacích právech ČSOB:
Podíl na základním kapitálu ČSOB:

KBC Bank NV
akciová společnost
Havenlaan 2, B-1080 Brussels (Sint-Jans Molenbeek), Belgie
90029371
100 %, od června 2007
100 %, od června 2007

3. Údaje o struktuře konsolidačního celku, jehož je ČSOB součástí
a) Informace o osobách, které jsou ve vztahu k ČSOB ovládajícími osobami,
popř. většinovým společníkem
Osoby ovládající ČSOB k 31.3.2010
Obchodní firma
KBC Bank NV
KBC Group NV

Právní forma
akciová společnost
akciová společnost

Sídlo
Havenlaan 2, B-1080 Brussels (Sint-Jans Molenbeek), Belgie
Havenlaan 2, B-1080 Brussels (Sint-Jans Molenbeek), Belgie

Společnost KBC Bank je jediným akcionářem společnosti ČSOB. Jediným vlastníkem společnosti KBC Bank je
KBC Group. KBC Bank a KBC Group ovládají ČSOB na základě dispozice se všemi hlasy, jak plyne z účasti KBC
Bank ve společnosti ČSOB.
Vztahy ČSOB s KBC Bank NV (ovládající osobou) k 31.3.2010
Pohledávky vůči KBC Bank NV

tis. Kč

6 139 564

Závazky vůči KBC Bank NV

tis. Kč

6 513 286

Cenné papíry, které má banka v aktivech a které jsou emitovány KBC Bank NV

tis. Kč

0

Závazky banky z těchto cenných papírů

tis. Kč

0

Bankou vydané záruky za KBC Bank NV

tis. Kč

45 381

Bankou přijaté záruky od KBC Bank NV

tis. Kč

45 635

b) Informace o osobách, které jsou ve vztahu k ČSOB ovládanými osobami,
popř. v nichž je ČSOB většinovým společníkem: uvedeny v příloze č. 3.
Vztahy ČSOB s ovládanými osobami k 31.3.2010
Pohledávky banky vůči těmto osobám

tis. Kč

90 503 462

Závazky banky vůči těmto osobám

tis. Kč

14 153 454

Cenné papíry, které má banka v aktivech a které jsou emitovány takovými osobami

tis. Kč

93 808 498

Závazky banky z těchto cenných papírů

tis. Kč

0

Bankou vydané záruky za takové osoby

tis. Kč

0

Bankou přijaté záruky od takových osob

tis. Kč

0

c) Grafické znázornění konsolidačního celku k 31.3.2010, nad nímž Česká národní banka
vykonává dohled na konsolidovaném základě, a jehož členem je ČSOB, s vyznačením osob,
které jsou zahrnuty do regulovaného konsolidačního celku: uvedeno v příloze č. 4.
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4. Údaje o činnosti ČSOB
a)

Předmět podnikání (činnosti) ČSOB zapsaný v obchodním rejstříku
Společnost je oprávněna vykonávat následující činnosti:
a) přijímání vkladů od veřejnosti,
b) poskytování úvěrů,
c) investování do cenných papírů na vlastní účet,
d) finanční pronájem (finanční leasing),
e) platební styk a zúčtování,
f) vydávání a správa platebních prostředků,
g) poskytování záruk,
h) otvírání akreditivů,
i) obstarávání inkasa,
j) poskytování všech investičních služeb ve smyslu zvláštního zákona,
k) vydávání hypotečních zástavních listů,
l) finanční makléřství,
m) výkon funkce depozitáře,
n) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků),
o) poskytování bankovních informací,
p) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem,
q) pronájem bezpečnostních schránek,
r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v písm. a) až q),
s) činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu společnosti a provozu jiných bank,
finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb, nad nimiž společnost vykonává kontrolu.

Od 1. června 2009 outsourcuje ČSOB (a také ČSOB Pojišťovna) svou činnost v oblasti ICT u společnosti KBC
Global Services Czech Branch, organizační složka (dále jen "KBC GS Czech Branch"), do níž k tomuto dni přešli
zaměstnanci útvaru Informační systémy ČSOB (a divize IT ČSOB Pojišťovny).
KBC GS Czech Branch, IČ 28516869, je organizační složkou bruselské KBC Global Services NV, sídlí na adrese
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. Vedoucím KBC GS Czech Branch je od 14. ledna 2009 Petr Hutla, a to nad
rámec svých stávajících odpovědností v ČSOB, kde zastává funkci člena představenstva a vrchního ředitele pro
Distribuci.
b)

Přehled činností skutečně vykonávaných
ČSOB má plnou bankovní licenci udělenou jí Českou národní bankou. Je oprávněna přijímat vklady
od veřejnosti a poskytovat úvěry a může vykonávat i následující činnosti:
– investování do cenných papírů na vlastní účet,
– finanční pronájem (finanční leasing),
– platební styk a zúčtování,
– vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet a cestovních šeků,
– poskytování záruk,
– otvírání akreditivů,
– obstarávání inkasa,
– poskytování všech investičních služeb ve smyslu zvláštního zákona,
– finanční makléřství,
– výkon funkce depozitáře,
– směnárenská činnost (nákup devizových prostředků),
– poskytování bankovních informací,
– obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem,
– pronájem bezpečnostních schránek,
– činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v § 1 odst. 3 písm. a) až n) zákona č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v § 1 odst. 1 zákona (přijímání vkladů a
poskytování úvěrů) a činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu ČSOB
a provozu jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných služeb, nad nimiž ČSOB vykonává
kontrolu.
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c)

Činnosti, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo příslušným orgánem omezeno nebo vyloučeno:
Nejsou takové.

5. Údaje o finanční situaci ČSOB
Nekonsolidované údaje uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS) ve struktuře
podle ČNB k 30.6.2009, 30.9.2009, 31.12.2009 a k 31.3.2010: uvedeny v přílohách č. 5 a č. 6.

6. Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání ČSOB na konsolidovaném základě
Údaje k 30.6.2009, 30.9.2009, 31.12.2009 a k 31.3.2010: uvedeny v příloze č. 7.

Kontakt:
Vztahy k investorům
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
E-mail: investor.relations@csob.cz
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