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Informace o uve ejn ní:
Zpráva o innosti

SOB za 1. pololetí roku 2006 je uve ejn na na internetové stránce

Srpen 2006

SOB www.csob.cz.

1. Informace o SOB
Identifika ní údaje SOB
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
Registrace:

eskoslovenská obchodní banka, a. s.
Praha 1- Nové M sto, PS 115 20, Na P íkop 854/14
akciová spole nost
zapsána v obchodním rejst íku, vedeném M stským soudem v Praze,
oddíl B XXXVI, vložka 46
21. 12. 1964
00001350
0300
http://www.csob.cz

Den zápisu:
Identifika ní íslo:
Kód banky:
Internetová adresa:
Organiza ní složka

SOB ve Slovenské republice
eskoslovenská obchodní banka, a.s., pobo ka zahrani nej banky v SR
Michalská 18, Bratislava 815 63
organiza ní složka zahrani ní osoby
zapsána v obchodním rejst íku Okresního soudu Bratislava 1,
oddíl Po, vložka 168/B
8. 4. 1993
30 805 066
7500
http://www.csob.sk

Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
Registrace:
Den zápisu:
Identifika ní íslo:
Kód banky:
Internetová adresa:

Vedoucím pobo ky zahrani ní banky SOB v SR je Ing. Daniel Kollár (viz zápis v Obchodnom registri SR).

Osoby ovládající

SOB (k 30. ervnu 2006)

SOB je sou ástí KBC Group NV, p i emž rozhodující vliv na ízení, resp. provozování, podniku
spole nost KBC Bank NV.
Obchodní jméno

I

Sídlo

KBC Bank NV

90029371

Havenlaan 2,
B-1080 Brussels, Belgie

KBC Group NV

90031317

Havenlaan 2,
B-1080 Brussels, Belgie

SOB vykonává p ímo

Podíl na základním
kapitálu (%)

Podíl na hlasovacích právech (%)
celkem

která lze vykonávat

P ímý 89,97

P ímý 89,97

P ímý 89,97

Nep ímý 0

Nep ímý 0

Nep ímý 0

Nep ímý 89,97

Nep ímý 89,97

Nep ímý 89,97

KBC Group NV zahrnuje p t velkých subjekt (p ímých dce iných spole ností): KBC Bank, KBC Insurance, KBC Asset
Management, Kredietbank SA Luxembourgeoise (vystupuje pod obchodním jménem KBL Private Bankers) a holdingovou
spole ností Gevaert.

Struktura hlavních akcioná
KBC Bank
EBRD*
Ostatní
Celkem

SOB (k 30. ervnu 2006) - podíl na základním kapitálu

89,97 %
7,47 %
2,56 %
100,00 %

* EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (EBRD) / Evropská banka pro obnovu a rozvoj
Sídlo: One Exchange Square, Londýn EC2A 2JN, Velká Británie; I 90001010

P edstavenstvo a Dozor í rada

SOB (k 30. ervnu 2006)

P edstavenstvo SOB
Jméno a p íjmení

Funkce

Pavel Kavánek

p edseda

**)

Datum vzniku
lenství
17.10.1990

Datum po átku aktuálního
funk ního období lena
19.5.2004

Petr Knapp

len

20.5.1996

19.5.2004

Jan Lamser

len

26.5.1997

19.5.2004

len

*)

17.4.2002

*)

17.4.2002

Philippe Moreels
Patrick Daems
*)

len
**)

kooptován

Dozor í rada

1.3.2002
1.4.2002

op tovn zvolen do funkce p edsedy 26.5.2004

SOB
Datum vzniku
lenství

Jméno a p íjmení

Funkce

Jan Švejnar

p edseda

**)

Datum po átku
aktuálního funk ního
období lena

*)

9.10.2003

19.5.2004

Jan Oscar Cyriel Vanhevel

len

22.4.2006

22.4.2006

John Arthur Hollows

len

22.4.2006

22.4.2006

Patrick Roland Vanden Avenne

len

22.4.2006

22.4.2006

Anne Fossemalle

lenka

22.9.2004

*)

20.4.2005

*)

Riet Docx

lenka

1.12.2004

20.4.2005

František Hupka

len (zvolen zam stnanci)

23.6.2005

23.6.2005

Libuše Gregorová

lenka (zvolena zam stnanci)

23.6.2005

23.6.2005

Martina Kopecká

lenka (zvolena zam stnanci)

23.6.2005

23.6.2005

*)

kooptován/-a

**)

op tovn zvolen do funkce p edsedy 9.6.2004

Zm na v Dozor í rad
SOB ve 2. tvrtletí 2006
Dozor í rada SOB na svém ádném zasedání konaném dne 21. dubna 2006 projednala rezigna ní dopisy svých len
André Bergena, Francoise L. Florquina a Marko Volj e, kte í v tomto orgánu akciové spole nosti zastupovali majoritního
akcioná e, KBC Group NV. Projednáním rezignací skon ilo podle Obchodního zákoníku funk ní období uvedených t í len
dozor í rady spole nosti k 21. dubnu 2006. ádná Valná hromada SOB, která se konala následn téhož dne, zvolila ke dni
22. dubnu 2006 t i nové leny dozor í rady spole nosti, Jana Oscara Cyriela Vanhevela, Johna Arthura Hollowse a Patricka
Rolanda Vanden Avenneho.
Pozn.: Stru né profesní životopisy nových len Dozor í rady SOB jsou uvedeny na webových stránkách

SOB.

2. Informace o cenných papírech SOB
Akcie
ISIN:
CZ0008000288
Druh, forma, podoba:
kmenové akcie, na jméno s omezenou p evoditelností, zaknihované
Po et emitovaných akcií: 5 105 000 ks
Jmenovitá hodnota:
1 000 K
Celkový objem emise:
5 105 000 000 K
Výše základního kapitálu: 5 105 000 000 K , splaceno 100 %
Akcie SOB nejsou kótovanými cennými papíry, tj. nejsou p ijaty k obchodování na žádném oficiálním regulovaném trhu.
SOB nevydala žádné vym nitelné dluhopisy nebo prioritní dluhopisy vym nitelné za akcie.
Akcioná SOB má zejména tato práva:
a) Právo na podíl na zisku spole nosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospoda ení schválila k rozd lení.
b) Právo požádat p edstavenstvo o svolání mimo ádné valné hromady k projednání navržených záležitostí.
Toto právo p ísluší pouze akcioná i nebo akcioná m, kte í mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota p esahuje 3 %
základního kapitálu.
c) Právo ú astnit se valné hromady.
d) Právo na podíl na likvida ním z statku p i zrušení spole nosti s likvidací.

Dluhopisy (dosud nesplacené)
Emitované v eské republice
K 30. ervnu 2006 byla SOB v eské republice emitentem jedné emise kótovaných dluhopis , p ijatých k obchodování
na volném trhu Burzy cenných papír Praha, a.s. (obchodování s dluhopisy bylo zahájeno dne 2. srpna 2004), jedné emise
nekótovaných hypote ních zástavních list a jedné emise nekótovaných dluhopis . Tyto dluhopisy a hypote ní zástavní listy
(HZL) byly vydány v rámci dluhopisového programu SOB, který byl schválen v listopadu 2003 Komisí pro cenné papíry
(v etn spole ných emisních podmínek pro p edem neur itý po et emisí dluhopis ) v maximálním objemu nesplacených
dluhopis 30 mld. K s dobou trvání programu 10 let.
Název emise

Dluhopis

SOB VAR1/2008

Hypote ní zástavní list SOB
4,60/2015

Dluhopis

SOB ZERO/2007

ISIN

CZ0003700775

CZ0002000706

CZ0003701104

Datum emise

17. b ezen 2004

15. listopad 2005

22. únor 2006

P ehled údaj o dluhopisech a HZL emitovaných v eské republice je uveden v p íloze . 1 této zprávy.
Emitované ve Slovenské republice
Ve Slovenské republice byly vydány, na základ rozhodnutí p edstavenstva SOB, v roce 2003 a 2004 v rámci neve ejné
nabídky p edem vybraným investor m, dv emise hypote ních zástavních list . Ob emise byly p ijaty k obchodování na
paralelním trhu Burzy cenných papír v Bratislav , a.s. V roce 2005 byla vydána ve Slovenské republice t etí emise
hypote ních zástavních list . Tato emise není p ijata k obchodování na žádném organizovaném trhu.
Název emise

Hypotekárny záložný list SOB I. Hypotekárny záložný list SOB II. Hypotekárny záložný list SOB III.

ISIN
Datum emise

SK4120004086 séria 01

SK4120004441 séria 01

SK4120004771 séria 01

22. zá í 2003

14. íjen 2004

15. listopad 2005

P ehled údaj o hypote ních zástavních listech emitovaných ve Slovenské republice je uveden v p íloze . 2 této zprávy.

3. Informace o innosti

SOB v 1. pololetí roku 2006

D ležité události a významné zm ny
Zm na v Dozor í rad

SOB v dubnu 2006 – viz výše

Nová struktura Skupiny KBC od 1. kv tna 2006
Skupina KBC se b hem n kolika posledních let rozvinula z p evážn belgické spole nosti v mezinárodní spole nost
s mnoha r znými distribu ními kanály, p i emž k r stu jejích obchodních aktivit velkou m rou p isp ly operace ve St ední
Evrop . Od 1. kv tna 2006 za ala Skupina KBC implementovat novou organiza ní strukturu, která zd raz uje její
mezinárodní rozm r a usnad uje rozvíjení obchodních iniciativ a synergií nap í zem mi, v nichž p sobí.
Mezi nejvýznamn jší parametry nového skupinového uspo ádání Skupiny KBC pat í:
vyd lení bankopojiš ovacích operací v Belgii do samostatné divize, která p sobí vedle operací v zemích
St ední Evropy (tj. na stejné úrovni);
integrace retailového bankovnictví, sít privátních bank a pojiš ovnictví pod jedno manažerské ízení jak v Belgii
(“Belgická divize”), tak ve St ední Evrop (“Divize St ední Evropa”); a také v každé zemi St ední Evropy, kde KBC
p sobí;
vytvo ení úst edí Skupiny v Bruselu, jehož úkolem je podpora projekt nap í Skupinou a manažerské intervence;
vytvo ení produktových továren a útvar sdílených služeb (Informa ní technologie, Asset Management, Trade
Finance, Leasing a Platební operace) obsluhujících celou Skupinu s cílem optimalizovat efektivitu operací.
Divize St ední Evropa zahrnuje eskou republiku, Slovensko, Ma arsko, Polsko a Slovinsko. V rámci t chto zemí (krom
Slovinska) byly vytvo eny tzv. ídící týmy (Country Teamy). Hlavní náplní a cílem innosti Country Team je zlepšení
vzájemné komunikace mezi managementem KBC a jednotlivými „národními“ manažery a koordinace klí ových aktivit
Skupiny KBC na jednotlivých národních trzích v zájmu dosažení možných synergií a budování ú inn jšího modelu
bankopojišt ní. Manažerem Country Teamu pro eskou republiku byl jmenován od 1. kv tna 2006 Ing. Pavel Kavánek, jenž
nadále z stává p edsedou p edstavenstva a generálním editelem SOB. Manažerem Country Teamu pro Slovensko je od
1. ervence 2006 Ing. Daniel Kollár, vrchní editel zahrani ní pobo ky SOB v SR.
Nová struktura ízení Skupiny KBC neznamená žádnou zm nu právního statutu jednotlivých entit – v R: SOB, jejích
eských dce iných spole ností a SOB Pojiš ovny, v SR: zahrani ní pobo ky SOB v SR, slovenských dce iných
spole nostech SOB a SOB Pois ovny. Veškerá rozhodnutí týkající se obchodních aktivit jednotlivých spole ností Skupiny
SOB budou nadále in na stávajícími orgány spole ností.

Akvizice
SOB dne 7. dubna 2006 zvýšila sv j podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech spole nosti O.B.HELLER a.s.,
I 45794278, se sídlem Praha 10, Benešovská 2538/40, z 50 % na 100 %. Využila tak kupní opci vydanou spole ností
Heller Netherlands Holding BV na nákup 50 akcií O.B.HELLER p estavujících 50 % hlasovacích práv Spole nosti. Transakci
povolil Ú ad pro ochranu hospodá ské sout že dne 31. b ezna 2006 (kupní smlouva byla podepsána dne 16. ledna 2006).
Pro SOB p edstavovala transakce, p i které se stala 100% vlastníkem spole nosti O.B.HELLER, strategický krok.
Factoringové služby spole nosti O.B.HELLER vhodn dopl ují ty, které nabízí banka a ostatní spole nosti Skupiny SOB.
Poznámka: V srpnu 2006 došlo ke zm n názvu factoringové spole nosti O.B.HELLER a.s. na SOB Factoring a.s.
(zapsáno v OR 14. srpna 2006). Její 100% slovenská dce iná spole nost zm nila rovn ž sv j název z OB HELLER
Factoring a.s. (I 35710063) na SOB Factoring a.s. (zapsáno v OR 8. srpna 2006).
SOB dne 7. ervna 2006 nabyla 100% podíl na základním kapitálu spole nosti Zemský penzijní fond, a. s.,
I 47677619, se sídlem Most, Václava ezá e 315, PS 434 01. Smlouva o akvizici Zemského penzijního fondu (dále ZPF)
byla mezi SOB a dosavadními akcioná i fondu, tedy Mosteckou uhelnou (88,53%), pojiš ovnou Kooperativa (8,64%),
Odborovým svazem pracovník hornictví, geologie a naftového pr myslu (1,79%), Sdružením odborových organizací
Mostecké uhelné spole nosti (0,89%) a Krnovskými opravnami a strojírnami (0,15%), uzav ena již 10. dubna 2006. Nyní má
ZPF více než 14 tisíc klient a objem klientských aktiv fondu dosahuje 510 mil. K .
Zm na majoritního akcioná e Zemského penzijního fondu se týkala pouze jeho vlastnické struktury. Klient m ZPF p inesla
dokon ená akvizice výhody ze za len ní do velké bankovní skupiny. Díky této akvizici je SOB dnes tvrtým nejv tším
poskytovatelem penzijního p ipojišt ní v R m eno po tem ú astník penzijního p ipojišt ní.
Soudní spory
Soudní spory, u nichž hodnota pohledávek / závazk
kapitálu SOB k 30. ervnu 2006:

p esahuje 5 % istého obchodního majetku, resp. 5 % vlastního

I. spory vedené SOB (žalobce)
Subjekt sporu
1.

eské pivo, a.s., Nomura International PLC a další

Pohledávka (v mil. K )
24 008

2.

Aladár Blaas, Libor Procházka

3 630

3.

Nomura Principal Investment PLC – ochrana dobré pov sti a jména

2 000

II. spory vedené proti

SOB (žalovaná)

Subjekt sporu

Závazek (v mil. K )

1.

IP banka, a.s., žaloba na vydání podniku

40 000

2.

Nomura Principal Investment PLC

31 500

3.

barra.cz, s.r.o. (p vodn Autotrans,s.r.o.)

2 040

U soudních spor , které jsou uvedeny v seznamu I. a II., má SOB rizika p ípadné prohry pokryta zárukou Ministerstva
financí, resp. slibem odškodn ní s NB, v souvislosti s prodejem podniku IPB.

Konsolidované (neauditované) finan ní a obchodní výsledky Skupiny SOB
SOB vykázala istý zisk za 1. pololetí roku 2006 rozd litelný akcioná m ve výši 6 074 mil. K . Bez istého výnosu
625 mil. K z prodeje nemovitostí v centru Prahy a lo ského výnosu z uznání splátky Slovenské Inkasní, vzrostl udržitelný
zisk v 1. pololetí roku 2006 meziro n o 19 %.
Celkové provozní výnosy SOB inily v 1. pololetí roku 2006 15 521 mil. K a po ode tení výnos z prodeje portfolia
nemovitostí inily 14 546 mil. K ., což je o 14 % více než bylo dosaženo ve stejném pololetí p ed rokem.
istý výnos z produkt s úrokovou marží, který p edstavoval 55 % veškerého provozního zisku v prvním pololetí, vzrostl
o 9 % díky r stu objemu jak úv r , tak vklad . istý výnos z poplatk a provizí vzrostl o 11 % a lze jej pln vysv tlit
nár stem obchodní innosti, zvlášt v podílových fondech a p j kách, a nikoliv vyššími cenami služeb. Ceny služeb
z stávají stabilní již více než 2 roky. Silný r st istého výnosu z obchodování o 42 % lze p ipsat prodej m sofistikovan jších
produkt , jako jsou deriváty, s vyššími maržemi.

Celkové provozní náklady v 1. pololetí roku 2006 inily 7 532 mil. K , po ode tení náklad na jednorázový prodej
nemovitostí dosáhly 7 415 mil. K , což znamená nár st o 1 % oproti p edchozímu roku.
Vývoj provozních náklad je tedy plochý, pod mírou inflace v eské ekonomice. Je to výsledek p ísné kontroly náklad .
Personální náklady vzrostly o 3 % z d vodu zvýšení po tu zam stnanc ze získaných spole ností. Všeobecné
administrativní náklady bez mimo ádné položky, poklesly o 1 % ve srovnání se stejným obdobím v lo ském roce.
R st vklad a aktiv pod správou byl velmi silný: 21,5 mld. K v 1. pololetí 2006, p i emž aktiva v podílových fondech
SOB/KBC a ve správ spole nosti SOB AM vzrostla o 5,2 mld. K , aktiva v penzijních fondech vzrostla o 1,7 mld. K a
vklady o 12,1 mld. K .
Celkový objem spravovaných aktiv a vklad vzrostl meziro n o 9 % na 624,5 mld. K ke konci 1. pololetí roku 2006.
Nejrychleji rostoucími položkami byly podílové fondy a AM (+14 %) a penzijní fondy (+49 %). Mezi podílovými fondy se da ilo
zejména zajišt ným fond m. Nové prodeje zajišt ných fond p ekro ily 7 mld K . b hem prvního pololetí díky vysoké úrovni
know how a silné distribuci.
Obchodní úv ry vzrostly v 1.pololetí 2006 o 34,9 mld. K , p i emž objemy dosud nesplacených úv r rostly takto:
+8,4 mld. K hypotéky fyzickým osobám, +3,1 mld. K úv ry ze stavebního spo ení fyzickým osobám, +1,9 mld. K
spot ební úv ry, +6,5 mld. K úv ry pro malé a st ední podniky, +10,5 mld. K úv ry pro velké firmy a +3,1 mld. K leasing.
Celkové obchodní úv ry Skupiny vzrostly meziro n o 32 % na 273 mld. K ke konci 1. pololetí roku 2006.
V eské ásti Skupiny SOB rostly všechny druhy úv r vysokým tempem: hypotéky fyzickým osobám (+43 %), úv ry
ze stavebního spo ení fyzických osob (+32 %), spot ební úv ry (+64 %), leasing (+17 %), úv ry malým a st edním podnik m
(+47 %) a úv ry velkým firmám (+24 %). Také úv ry na Slovensku vzrostly ve všech segmentech – celkov
o 35 %, hlavn díky r stu hypoték o 210 %, r stu leasingu o 26 % a korporátního segmentu o 22 %.
Rostoucí úv rové portfolio si udrželo vysokou kvalitu. Nekvalitní úv ry (více než 90 dní po splatnosti) iní jen 1,6 %
hrubého objemu úv r a koeficient úv rových ztrát Skupiny iní jen 0,01 %.
Spole nost Fitch Ratings zvýšila v dubnu roku 2006 individuální rating SOB z C na B/C v reakci na posílení bankovní
fran ízy SOB, její istou bilanci a dobrou historii p sobení jako dob e ízené instituce, s konzervativním p ístupem
k riziku. Ratingy od Moody’s a Capital Inteligence jsou na nejvyšší možné úrovni dosažitelné v eské republice.
1

Klí ové finan ní údaje (mld. K )
istý zisk

1.pololetí 06

1.pololetí 05

2

Zm na

5,4

4,6

+19%

14,5
7,4

13,1
7,3

+11%
+1%

8,5
3,6
1,8

7,8
3,2
1,2

+9%
+11%
+42%

Návratnost vlastního kapitálu
Pom r náklad k výnos m
istá úroková marže

21,4%
51,0%
2,3%

19,1%
56,1%
3,0%

+2,3pb
-5,1pb
-0,7pb

isté úv ry a pohl. z fin. leasingu
Aktiva celkem
Pom r úv r k aktiv m
Kapitálová p im enost

30/06/2006
266,1
818,0
33,4%
9,0%

31/12/2005
239,4
738,0
33,0%
12,8%

Provozní výnosy
Provozní náklady
istý výnos z úrok
istý výnos z poplatk a provizí
istý výnos z obchodování

3

+11%
+11%
+0,4pb
-3,8pb

1
Bez dvou jednorázových položek (platba za SI v roce 2005 a platba za nemovitosti v roce 2006). Jednorázová položka nemovitosti =
prodej nemovitostí v centru Prahy p ed plánovaným p est hováním úst edí SOB do Prahy-Radlic.
2
Reklasifikace. Poplatek pojišt ní vklad byl v 1. pololetí 2005 reklasifikován z položky ostatní náklady do položky istý výnos z poplatk a
provizí a p ísp vky klient m penzijních fond byly v 1Q 2005 reklasifikovány z položky ostatní náklady do samostatné položky.
3
Po úprav . Výkazy k 31.12.2005 byly upraveny o výkazy spole nosti Centrum Radlická, která je developerem výstavby nové budovy
úst edí SOB. Byly upraveny tyto položky: Pohledávky za bankami, Pozemky, budovy, za ízení a nehmotná aktiva, Ostatní aktiva, v etn
da ových pohledávek, Závazky k bankám a Ostatní závazky, v etn da ových závazk .

Vybrané nové produkty / služby v 1. pololetí 2006
SOB R
Fond SOB Bytových družstev
SOB p išla v 1. tvrtletí 2006 jako první banka v R s nabídkou speciálního otev eného podílového fondu pro bytová
družstva – fondu SOB Bytových družstev, který p ipravila ve spolupráci se Svazem eských a moravských bytových
družstev. Fond je ur en pro bytová družstva a SVJ (sdružení vlastník bytových jednotek), která jeho prost ednictvím mohou
lépe zhodnotit své dlouhodob jší rezervy než na termínových vkladech. Využít otev ení fondu SOB Bytových družstev
mohou i bytová družstva – neklienti SOB; za úpis není ú tován žádný vstupní poplatek, neplatí se ani za výstup z fondu a
za správu fondu se platí pouhých 0,5 % p.a.
SOB Hypotéka 2 v 1
SOB od února 2006 rozší ila svou nabídku hypote ních úv r o nový produkt SOB Hypotéka 2 v 1. Ta spojuje ú elový a
neú elový hypote ní úv r v jednom produktu p i zachování úrokové sazby, která odpovídá standardní hypotéce. Hypotéku
2 v 1 je možné použít na po ízení i rekonstrukci vlastní nemovitosti a zárove ást prost edk vynaložit na tém cokoliv
– na vybavení bytu, automobil nebo t eba dovolenou. Neú elová ást najde využití nap íklad p i stav ní svépomocí, kdy
m že být problematické dokládat bance použití všech prost edk .
SOB Kreditní karta k hypotéce
Od února 2006 SOB v oblasti hypote ních úv r krom nového produktu zavedla adu dalších zajímavých novinek.
Ke každé nov poskytnuté hypotéce mohou klienti získat Kreditní kartu s limitem až 50 tisíc korun.
SOB Hypotéka bez dokládání p íjm (rozší ení)
SOB
rozší ila možnosti použití SOB Hypotéky bez dokládání p íjm , nap íklad o koupi nemovitosti nebo
družstevního podílu, o výstavbu a rekonstrukci nemovitosti i o refinancování p j ek. U Hypotéky na družstevní bydlení je
možné nov poskytnout úv r až do výše 100 % hodnoty zastavené nemovitosti oproti p vodním 70 %.
SOB dokon ila p evod bankomat na ipovou technologii
SOB za átkem roku 2006 dokon ila p evod svých 581 bankomat na tzv. ipový EMV standard. Na všechny bankomaty
banky byla instalována speciální softwarová aplikace, která jim umož uje komunikovat s ipy na platebních kartách.
U menší ásti bankomat bylo nutné provést i drobné technické úpravy zajiš ující bezproblémovou funk nost této aplikace.
Díky ipové technologii je zajišt na vyšší bezpe nost provád ných transakcí. Karty, které zatím nejsou vybaveny ipem a
mají pouze magnetický proužek, akceptují bankomaty i nadále.
SOB SR
SOB Startovací municipální úv r
Po speciálním ú tu – SOB Municipální konto - p inesla SOB SR v 1. tvrtletí 2006 m st m a obcím na Slovensku
specializovaný úv rový produkt – SOB Startovací municipální úv r – který jim má pomoci p ekrýt krátkodobý nesoulad
mezi p íjmy a výdaji. SOB poskytne tento úv r svým klient m už do 24 hodin ve form povoleného p e erpání k ú tu
vedenému v SOB. Výhodou úv ru je, že nevyžaduje žádné zabezpe ení, poskytnutí je bez poplatku a poskytnuté peníze je
možné použit na cokoli. Benefitem je i výhodná úroková sazba 7,95 % p.a.
SOB P eklenovací zem d lský úv r
V 1. tvrtletí 2006 p edstavila SOB SR také nový SOB P eklenovací zem d lský úv r. Úv r mohou získat všichni
žadatelé o podporu prost ednictvím Zem d lské platební agentury. Úv r umož uje erpat peníze od padesáti tisíc do
desítek milion korun, a tak je otev ený malým i velkým zem d lc m. Na úv r se neváže zbyte ná administrativa, protože
využití pen z není pot eba dokladovat a zem d lec je m že použít na libovolný ú el. Úro ení p eklenovacího úv ru se odvíjí
od aktuální ceny pen z na mezibankovním trhu i v závislosti na sazb BRIBOR.
SOB Hypotéka s nejnižší splátkou
Vzhledem ke skute nosti, že standardní hypote ní úv r je pro adu mladých lidí shán jících bydlení nedostupný, rozhodla
se SOB SR p edstavit v 1. pololetí 2006 novou SOB Hypotéku s nejnižší splátkou. Úv r SOB poskytuje od 150 tisíc
do 5 milión Sk p i splatnosti 10, 15 nebo 20 let. Získat ho mohou mladí lidé maximáln do 36 let v ku. Služba Hypotéka
s nejnižší splátkou se dá uplatnit nejen na klasický hypote ní úv r na bydlení, ale i na ú elový spot ebitelský úv r nebo
kombinovaný spot ebitelský úv r.
SOB Podnikatelské konto KOMPLET
SOB SR rozší ila nabídku podnikatelských balík o první ALL INCLUSIVE balík - SOB Podnikatelské konto KOMPLET,
který obsahuje v základní cen všechny nej ast ji využívané operace s ú tem. Díky spolupráci se spole ností Netax nabízí
SOB svým klient m i on-line p ístup k firemní agend za symbolickou 1 korunu na celý rok. Podnikatel, který si vybere
SOB Podnikatelské konto Komplet, tak v balí ku získá vše d ležité za nejnižší cenu a efektivním on-line p ístupem ušet í
as, který m že v novat dalšímu rozvoji svého podnikání.

SOB Úv r pro léka e a lékárny
SOB SR rozší ila od ervna 2006 nabídku úv r pro podnikatele o SOB Úv r pro léka e a lékárny. Nový úv r je ur ený
pro krátkodobé profinancování nedostatku finan ních prost edk pro zdravotníky. Výhodou je poskytnutí financí na jakýkoli
ú el bez pot eby dokladování a skute nost, že banka léka ovi i lékárn dop edu neur uje splatnost úv ru i výšku splátek.
Naopak - zdravotníci si mohou tyto parametry ur it sami podle momentální finan ní situace.
Poštovní spo itelna
Kreditka Elektron
V kv tnu 2006 nabídla Poštovní spo itelna novinku v oblasti kreditních karet - mezinárodní neembosovanou elektronickou
kartu Kreditku Elektron. Jejími hlavními výhodami jsou p edevším vyšší bezpe nost a nižší cena než u stávající Kreditky PS.
Klienti za její vedení zaplatí jen 150 K ro n a zárove získají možnost širokého použití - mohou jejím prost ednictvím platit
u obchodník , na internetu i vybírat z bankomatu. Kreditka Elektron tak poskytuje klient m tak ka všechny výhody, na n ž
jsou zvyklí z embosovaných karet MasterCard. Navíc je Kreditka Elektron bezpe n jší - každá transakce vyžaduje on-line
elektronickou autorizaci. Kartu akceptují všichni obchodníci s elektronickým terminálem, kte í p ijímají karty MasterCard - její
použití je tedy širší než u klasických elektronických karet.
Program Max
Od 1. ervna 2006 slou ila Poštovní spo itelna programy podnikatelských ú t Postkonto Elektron a Postkonto Max a
zatraktivnila tak svou nabídku pro podnikatele. Slou ení program Elektron a Max p inese podnikatel m zajímavé úspory cena za vedení programu Max jen 150 K , ro ní vedení embosované platební karty zdarma, vedení Eurokonta zdarma i
z ízení i vedení Max Homebankingu PS zdarma. Program Max se tak za adil k nejvýhodn jším ú t m pro podnikatele
na eském trhu.
Program Plus
Od 1. ervna 2006 Poštovní spo itelna zrušila jako první velká banka na eském trhu poplatky za p íchozí platby. Klienti tak
mohou výrazn ušet it. Sou asn Poštovní spo itelna zjednodušila nabídku svých produkt slou ením program Rodina,
Elektron a Plus do nového programu Plus s nejnižší sazbou. Zdarma klienti programu Plus získají nap íklad elektronické
bankovnictví, v etn homebankingu.
Hypotéka bez dokládání p íjm
V polovin
ervna 2006 uvedla Poštovní spo itelna t i nové typy hypoték - Hypoté ní úv r 85 a 100 a Hypotéka bez
dokládání p íjm . Klienti tak mohou financovat prakticky jakýkoli nákup nemovitosti. Zástavní hodnota m že být 70 %,
85 % i 100 %. Nov Poštovní spo itelna nabízí hypotéku i klient m, kte í necht jí sd lovat své p íjmy. Poštovní spo itelna
také podstatn rozší ila možnosti fixace úrokových sazeb. Vedle stávající p tileté fixace mohou klienti využít i fixaci úrok
na jeden rok nebo t i roky.
Max Homebanking PS
V ervnu 2006 Poštovní spo itelna spustila zcela novou službu Max Homebanking PS. Jde o jednu z variant elektronického
bankovnictví sloužící k obsluze bankovních ú t , která je vhodná zejména pro podnikatele a firmy, protože umož uje
propojit jejich ú etní a platební systémy. Prost ednictvím služby Max Homebanking PS je možné provád t širokou škálu
operací. Hlavními výhodami jsou p edevším výrazná asová i finan ní úspora p i provád ní transakcí, nep etržitá
dostupnost, bezpe nost a jednoduchá ovladatelnost.
Kontokorent Postkontu
V prvním pololetí 2006 Poštovní spo itelna ukázala, že se hodlá stále více zam ovat na podnikatele. Nov jim nabídla
kontokorent k b žnému podnikatelskému ú tu, který mohou získat na poštách za velmi konkuren ní sazbu - od 7,65 % p.a.
Kontokorent je dlouhodob nejpopulárn jším úv rovým produktem. Podnikatelé na n m oce ují zejména neú elovost nemusejí bance nijak prokazovat, na co peníze použijí - a jednoduchost erpání prost edk . Podnikatelský ú et Postkonto
navíc získají noví klienti na šest m síc zdarma. Nebudou tedy platit nic za vedení a výpisy z ú tu ani za p íchozí a odchozí
platby i vklady a výb ry uskute n né na obchodních místech. Poštovní spo itelna tak potvrzuje svou pozici cenov
nejvýhodn jší banky.

Ocen ní Skupiny SOB
Zlatá koruna 2006
Skupina SOB se v rámci sout že Zlatá koruna 2006 stala nejúsp šn jší finan ní institucí - získala na letošním ro níku
sout že finan ních produkt nejvíce ocen ní.
Ve 14 vyhlášených kategoriích obsadily produkty Skupiny SOB nejvyšší p í ky v osmi z nich a odnesly si dev t cen.
Zlatou korunu získala SOB hned ve t ech sekcích: v oblasti úv r zvít zila SOB P j ka na lepší bydlení, v kategorii
penzijního p ipojišt ní SOB Penzijní fond Progres a v kategorii leasing Zna kové financování automobil
SOB Leasing.
Mezi dalšími ocen nými jsou hned dva hypote ní produkty: SOB Hypotéka 2 v 1 ocen ná St íbrnou korunou a SOB
Hypotéka bez dokládání p íjm ocen ná Bronzovou korunou. Vynikající ocen ní v sout ži získaly i SOB Zajišt né fondy,
které se v kategorii podílových fond umístily na 3. míst .
Finan ní akademie, sto lenná porota Zlaté koruny, významn ocenila i Poštovní spo itelnu. Její Postžirový ú et – program
Handicap získal v kategorii univerzálních bankovních produkt St íbrnou korunu. Maxkarta Poštovní spo itelny se v rámci
kategorie Platební karty umístila t etí, když se p ed ni dostalo pouze pojišt ní a zamykání platební karty.

JPMorgan Chase Quality Recognition Award
JPMorgan ocenil už posedmé za sebou kvalitní služby SOB v mezinárodním platebním styku a ud lil jí JPMorgan Chase
Quality Recognition Award (Cenu JPMorgan Chase za kvalitu). Uznání je ud leno p edevším za rychlost, p esnost a
bezchybnost mezinárodních p ímých plateb, provád ných pro klienty banky.

4. Finan ní ást
Nekonsolidované výkazy
Konsolidované výkazy
Subjekty zahrnuté do konsolidované ú etní záv rky
Použité postupy konsolidace ú etní záv rky
Poznámka:
Údaje uvedené ve výkazech jsou p ipraveny podle Mezinárodních standard ú etního výkaznictví ve zn ní p ijatém
Evropskou unií (dále „EU IFRS“).

Nekonsolidované výkazy
Nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty SOB (podle EU IFRS)

(mil. K )
Úroky p ijaté

1-6/2005
neauditováno

2005
auditováno

1-6/2006
neauditováno

9 718

19 210

10 174

-3 841

-7 361

-3 979

istý výnos z úrok

5 877

11 849

6 195

istý výnos z poplatk a provizí

2 631

5 805

2 902

istý zisk z obchodování

1 377

2 697

1 773

3 644

4 248

1 473

-5 956

-12 657

-5 862

-68

-969

-107

7 505

10 973

6 374

545

142

-106

0

-51

0

-266

-506

242

7 784

10 558

6 510

-1 582

-2 154

-1 395

6 202

8 404

5 115

Úroky placené

Ostatní provozní výnosy
Všeobecné správní náklady
Ostatní provozní náklady
Zisk p ed ztrátami ze snížení hodnoty,
rezervami a daní z p íjm
Ztráty ze snížení hodnoty úv r
Ztráty ze snížení hodnoty
realizovatelných cenných papír
Rezervy
Zisk p ed daní z p íjm
Da z p íjm
istý zisk za ú etní období

Nekonsolidovaná rozvaha

SOB (podle EU IFRS)

AKTIVA (mil. K )

31.12.2005
auditováno

30.6.2006
neauditováno

Pokladní hotovost a vklady u emisních bank

14 838

13 119

Pohledávky za bankami
Finan ní aktiva vykazovaná v reálné hodnot do zisku nebo
ztráty
Investi ní cenné papíry

75 369

71 486

193 527

251 481

132 133

136 913

Úv ry a pohledávky z finan ního leasingu

139 753

151 013

4 209

4 576

Zastavená aktiva
Investice v dce iných spole nostech a spole ných podnicích

26 985

27 152

Pozemky, budovy, za ízení a nehmotná aktiva

6 520

6 202

Goodwill

2 689

2 689

13 192

12 300

Ostatní aktiva, v etn da ových pohledávek
Náklady a p íjmy p íštích období
Aktiva celkem
ZÁVAZKY (mil. K )

3 956

3 266

613 171

680 197

31.12.2005
auditováno

30.6.2006
neauditováno

Závazky k bankám
Finan ní závazky vykazované v reálné hodnot do zisku
nebo ztráty

10 677

9 785

122 724

182 117

Závazky ke klient m

391 865

404 049

Vydané dluhové cenné papíry

22 354

21 051

Ostatní závazky, v etn da ových závazk

21 066

25 175

239

456

1 340

886

570 265

643 519

Základní kapitál

5 105

5 105

Emisní ážio

1 423

1 423

18 687

18 687

Výnosy a výdaje p íštích období
Rezervy
Závazky celkem
VLASTNÍ KAPITÁL

Zákonný rezervní fond
Kumulované zisky nevykázané ve výkazu zisku a ztráty

1 419

403

Nerozd lený zisk

16 272

11 060

Vlastní kapitál celkem

42 906

36 678

613 171

680 197

Závazky a vlastní kapitál celkem

Konsolidované výkazy
Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty SOB (podle EU IFRS)
meziro ní
1-6/2005
1-6/2006
zm na
reklasifikace* neauditováno

2004
reklasifikace*

2005
reklasifikace*

Úroky p ijaté

24 847

26 137

13 032

14 033

8%

Úroky placené

-9 005

-10 371

-5 255

-5 539

5%

15 842

15 766

7 777

8 494

9%

istý výnos z poplatk a provizí

5 831

6 517

3 189

3 556

11%

istý zisk z obchodování

1 936

2 613

1 248

1 769

42%

1 402

4 929

3 884

1 703

-56%

-13 877

-15 343

-7 250

-7 418

2%

(mil. K )

istý výnos z úrok

Ostatní provozní výnosy
Všeobecné správní náklady
Ostatní provozní náklady
Zisk p ed ztrátami ze snížení
hodnoty, rezervami,
p id lením zisku klient m
penzijních fond a daní z
p íjm

-770

-543

-87

-115

32%

10 364

13 939

8 761

7 989

-9%

Ztráty ze snížení hodnoty úv r

16

346

327

-237

-

Ztráty ze snížení hodnoty
realizovatelných cenných papír

0

-51

0

0

-

Rezervy

-309

-433

-267

237

-

P id lení zisku klient m
penzijních fond

-348

-402

-141

-135

-4%

Zisk p ed daní z p íjm

9 723

13 399

8 681

7 854

-10%

-2 746

-2 896

-1 838

-1 744

-5%

6 977

10 503

6 843

6 110

-11%

6 901

10 328

6 806

6 074

-11%

76

175

37

37

-2%

Da z p íjm
istý zisk za ú etní období
Náležící
Akcioná

m banky

Menšinovým podílník m**

* Ve výkazech v letech 2004 a 2005 byly reklasifikovány p ísp vky do Fondu pojišt ní vklad z položky Ostatní
provozní náklady do položky istý výnos z poplatk a provizí. Ve výkazu k 30.6.2005 byly navíc
reklasifikovány p íd ly klient m penzijních fond z položky Ostatní provozní náklady do položky P id lení
zisku klient m penzijních fond .

** náležící menšinovým akcioná m konsolidovaných spole ností

Konsolidovaná rozvaha SOB (podle EU IFRS)
31.12.2004

31.12.2005
po úprav *

30.6.2006
neauditováno

16 505
111 737

15 017
81 713

13 378
77 061

zm na
od za .
roku
-11%
-6%

81 013
155 447
214 608
5 771

190 555
174 613
239 357
3 968

248 410
175 791
266 143
4 660

30%
1%
11%
17%

11 435
3 472
8 621
5 550

9 296
3 555
14 799
5 133

10 210
3 673
13 762
4 915

10%
3%
-7%
-4%

614 159

738 007

818 004

11%

(mil. K )

31.12.2004

31.12.2005
po úprav *

30.6.2006
neauditováno

Závazky k bankám

24 722

23 664

23 761

zm na
od za .
roku
0%

Finan ní závazky vykazované v reálné
hodnot do zisku nebo ztráty
Závazky ke klient m
Vydané dluhové cenné papíry
Ostatní závazky, v etn da ových závazk
Výnosy a výdaje p íštích období
Rezervy

66 847
426 058
24 854
22 865
1 590
1 166

122 684
472 631
38 848
23 579
1 695
1 429

181 997
489 477
43 907
26 982
2 893
982

48%
4%
13%
14%
71%
-31%

Závazky celkem

568 102

684 530

769 999

12%

VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál
Emisní ážio
Zákonný rezervní fond

5 105
2 259
18 687

5 105
2 259
18 687

5 105
2 259
18 687

0%
0%
0%

Kumulované zisky nevykázané ve výkazu
zisku a ztráty
Nerozd lený zisk
Vlastní kapitál náležící akcioná m Banky

784
18 873
45 708

1 458
25 441
52 950

416
21 211
47 677

-71%
-17%
-10%

349
46 057
614 159

527
53 477
738 007

328
48 005
818 004

-38%
-10%
11%

AKTIVA (mil. K )
Pokladní hotovost a vklady u emisních bank
Pohledávky za bankami
Finan ní aktiva vykazovaná v reálné
hodnot do zisku nebo ztráty
Investi ní cenné papíry
Úv ry a pohledávky z finan ního leasingu
Zastavená aktiva
Pozemky, budovy, za ízení a nehmotná
aktiva
Goodwill
Ostatní aktiva, v etn da ových pohledávek
Náklady a p íjmy p íštích období
Aktiva celkem
PASIVA

Menšinové podíly
Vlastní kapitál celkem
Závazky a vlastní kapitál celkem

* Výkazy k 31.12.2005 byly upraveny o výkazy spole nosti Centrum Radlická, která je developerem
výstavby nové budovy úst edí SOB. Byly upraveny tyto položky: Pohledávky za bankami, Pozemky,
budovy, za ízení a nehmotná aktiva, Ostatní aktiva, v etn da ových pohledávek, Závazky k
bankám a Ostatní závazky, v etn da ových závazk .

Subjekty zahrnuté do konsolidované ú etní záv rky (konsolida ní celek podle EU IFRS)
Obchodní firma

I O

Stát

Sídlo (adresa dle výpisu z OR)

Metoda plné konsolidace
Auxilium, a.s.

25636855

R

Praha 1, Jind išská 16/937

Bankovní informa ní technologie, s.r.o.

63987686

R

Praha 1, Jungmannova 26

Business Center, s.r.o.

31324363 SR

Bratislava, nám. SNP 29

Hypote ní banka a.s.

13584324

R

Praha 4, Bud jovická 409/1

SOB Asset Management, a.s., len skupiny SOB

63999463

R

Praha 1, Perlová 371/5

SOB Asset Management, správ. spol., a.s.

35889446 SR

SOB d.s.s., a.s.

35904305 SR

Bratislava, Kolárska 6

SOB distribution, a.s.

35899433 SR

Bratislava, Kolárska 6

SOB Investi ní spole nost, a.s., len skupiny SOB

25677888

R

Praha 1, Perlová 371/5

SOB Investment Banking Services, a.s., len skupiny SOB

27081907

R

Praha 1, Jind išská 937/16

SOB Leasing, a.s.

63998980

R

Praha 4, Na Pankráci 60/310

SOB Leasing, a.s. (SR)

35704713 SR

Bratislava, Panónska cesta 11

SOB Leasing pojiš ovací maklé , s.r.o.

27151221

Praha 4, Na Pankráci 60/310

SOB Leasing pois ovací maklér, s.r.o.

35887222 SR

Bratislava, Panónská cesta 11

SOB Penzijní fond Progres, a. s., len skupiny SOB

60917776

R

Praha 1, Perlová 371/5

SOB Penzijní fond Stabilita, a. s., len skupiny SOB

61859265

R

Praha 1, Perlová 371/5

SOB stavebná sporite a, a.s.

35799200 SR

Bratislava, Radlinského 10

SOB výnosový, SOB Investi ní spole nost, a.s., len skupiny
SOB

27081907

R

Praha 1, Jind išská 937/16

Hornický penzijní fond Ostrava, a.s.

60792167

R

Ostrava, Sokolská t ída 26a/1616

Zemský penzijní fond, a. s.

47677619

R

Most, Václava

O.B.HELLER a.s.

45794278

R

Praha 10, Benešovská 2538/40

OB HELLER Factoring a.s.

35710063 SR

Bratislava, Gagarinova 7/b

00000549

Praha 8, Chámova 181/20

MOTOKOV a.s.

*)

Centrum Radlická a.s.

R

Bratislava, Kolárska 6

ezá e 315

26760401

R

Praha 10, Kubánské nám stí 11/1391

49241397

R

Praha 10, Vinohradská 3218/169

Proporcionální metoda konsolidace
eskomoravská stavební spo itelna, a.s.
*)

není za azen do regulovaného konsolida ního celku dle pravidel

NB

Použité postupy konsolidace ú etní záv rky
Konsolidovaná ú etní záv rka zahrnuje SOB (dále Banka), všechny spole nosti, které jsou kontrolovány Bankou (dce iné
spole nosti), a všechny Bankou spole n kontrolované spole nosti (spole né podniky).
Dce iné spole nosti jsou všechny jednotky (v etn zvláštních ú elových jednotek), ve kterých má Skupina práva ídit
finan ní a provozní politiky obecn spojené s vlastnictvím více než poloviny hlasovacích práv. Existence a ú innost
potenciálních hlasovacích práv, která jsou momentáln vykonavatelná nebo p evoditelná, je zvažována p i zhodnocení, zda
Skupina kontroluje jinou jednotku. Dce iné spole nosti jsou pln konsolidované od data, kdy je kontrola pln p evedena na
Skupinu. Jsou vy azeny z konsolidace od data, kdy Skupina ztratí kontrolu.
K prvotnímu zachycení v ú etnictví Skupiny je použita metoda koup . Náklady akvizice jsou m eny jako reálná hodnota
poskytnutých aktiv, vydaných nástroj vlastního kapitálu a závazk vzniklých nebo p edpokládaných k datu akvizice a
náklad p ímo p i aditelných k akvizici. Získaná identifikovatelná aktiva a závazky a p edpokládané potenciální závazky ze
spojení podnik jsou zachyceny v reálné hodnot ke dni akvizice, bez ohledu na rozsah menšinových podíl . P ebytek
náklad spojených s akvizicí nad podílem Skupiny na reálné hodnot identifikovatelných istých aktiv je vykázán jako
goodwill.
Vnitropodnikové transakce, z statky a nerealizované zisky z operací mezi spole nostmi ve Skupin jsou eliminovány.
Nerealizované ztráty jsou také eliminovány, pokud transakce poskytuje doklad o snížení hodnoty p evedeného aktiva.
Ú etní politiky dce iných spole ností byly dle pot eb zm n ny k zajišt ní nezbytné konzistence s politikami Skupiny.
Spole ná kontrola existuje, pokud jsou dva nebo více podílník vázáni smluvním ujednáním, které zahrnuje z ízení spole né
kontroly.

Spole né podniky zahrnuté do konsolidace Skupiny jsou konsolidovány proporcionáln , což vyžaduje nas ítání podílu
Skupiny na aktivech, závazcích, výnosech a nákladech spole ného podniku ádek po ádku.

5. O ekávaný vývoj ve 2. pololetí roku 2006
SOB se v oblasti obchodních cíl soust edí na udržení a ve specifických oblastech navýšení tržního podílu. Toho hodlá
banka dosahovat prost ednictvím udržení stávajících klient a získáváním nových klient vysokou kvalitou svých služeb.
Ve druhém pololetí roku 2006 banka pokra uje v r stu objem prost edk pod správou. Dále lze o ekávat, že bude úsp šn
pokra ovat také trend v poskytování úv r .
Finan ní cíle po ítají s minimáln 10% r stem provozního zisku v roce 2006 a stabilním vývojem v oblasti opravných
položek k úv r m. Úsp šn se da í p i zvyšování zisku snižovat pom r Cost / Income, který je pod hranicí 60 % a
dlouhodob mí í k 50% hranici. Nadpr m rná je i výše zhodnocení kapitálu akcioná m banky.
Skupina SOB bude nadále pokra ovat v poskytování služeb pro všechny cílové segmenty – fyzické osoby, malé a st ední
podniky i korporátní klientelu.
Konkrétn se zam í na:
– pokra ování v úsp šné orientaci na malé a st ední podniky,
– vylepšování pozice v oblasti úv r na bydlení pro fyzické osoby,
– rozvoj konceptu poradenství v oblasti privátní klientely,
– rozvoj v oblasti obsluhy klient Poštovní spo itelny,
– další rozvoj konceptu integrace bankopojišt ní a správy aktiv.

N které nové produkty a služby SOB ve 2. pololetí roku 2006
Spot ebitelský úv r – pojišt ní schopnosti splácet
Od 7. srpna 2006 se mohou klienti banky, kte í erpají v SOB spot ebitelský úv r, nov pojistit proti neschopnosti jej
splácet, tj. uzav ít pojišt ní pro p ípad smrti nebo plné invalidity, pojišt ní pro p ípad pracovní neschopnosti a dokonce i pro
p ípad ztráty zam stnání. Pojišt ní m že uzav ít každý, kdo erpá v SOB spot ebitelský úv r až do 1 mil. K .
SOB Hypotéka – možnost p evodu hypotéky s prodejem
V p ípad , že klient, který splácí SOB Hypotéku, chce prodat svou nemovitost, m že dát bance návrh, aby p evedla
nesplacený z statek na nového kupce nemovitosti. Ten pak p ebere všechny závazky v i bance vyplývající z takové
hypotéky, a to t eba i v pr b hu práv probíhajícího fixa ního období a za p vodních úv rových podmínek. Takové p evzetí
hypotéky provede SOB bez jakékoliv sankce. Kupující, který chce p evzít hypotéky vážící se k nemovitosti, totiž
v SOB zaplatí pouze poplatek za p evzetí dluhu, který iní 0,4 % z výše poskytnutého úv ru, minimáln 3 000, maximáln
10 000 K . SOB kv li zjednodušení procesu neprov uje znovu hodnotu prodávané nemovitosti. Posoudí pouze bonitu
nového dlužníka (kupce).
Prioritní platba – nový zp sob úhrady do jiné banky
Od 1. srpna 2006 zavádí Poštovní spo itelna pro své klienty v rámci služby Max Internetbanking novou službu „Prioritní
platba“. Jedná se o nový zp sob platby z ú tu do jiných bank, díky kterému se celkový proces výrazn zjednoduší a zrychlí.
Pokud bude Prioritní platba odeslána do 12 hodin dopoledne, je finan ní ástka doru ena jiné bance ješt ten samý den.
P i zaú tování Prioritní platby na vrub postžirového ú tu je klientovi zaú tován poplatek za tuto platbu ve výši 15 K , pokud
je poplatek zaú tován na vrub postkonta, potom ástka iní 30 K .
SOB – videobanké
SOB za ala od 1. srpna 2006 jako první banka s testováním v R zatím neexistující služby - v pilotním provozu ov uje
nový systém prodeje a poradenství – tzv. "videobanké e". Na t ech vybraných pobo kách (Brno - Joštova, Nymburk a Plze
- PVT Slovanská alej) se lidé mohou místo „živých“ zam stnanc obrátit na videobanké e. Na pobo kách jsou nová
pracovišt s monitorem, kamerou, mikrofonem a ozvu ením a se dv ma místy k sezení. Ta jsou ur ena pro klienta a
pracovníka pobo ky, který vysv tlí systém komunikace a p edstaví klienta a videobanké e navzájem. Videobanké i se
budou spojovat se zákazníkem z call centra, které má SOB v Hradci Králové.
Služba je ur ena p edevším pro klienty menších pobo ek. Když mají n jaký specializovaný dotaz, nemusí tam být vždy k
dispozici experti na daný obor. Práv videobanké by m l tuto mezeru vyplnit. Podle toho, jak se služba ujme, rozhodne
SOB, co dál. Skupina KBC, do níž SOB pat í, tuto službu zatím nemá. Pokud se ale v R osv d í, zavede ji KBC i
v dalších „svých“ bankách v Evrop .

6. Osoby odpov dné za Zprávu o innosti

SOB za 1. pololetí roku 2006

prohlašují, že údaje uvedené ve Zpráv o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 odpovídají skute nosti a žádné podstatné
okolnosti, které by mohly ovlivnit p esné a správné posouzení SOB a jí vydaných cenných papír , nebyly vynechány i
zkresleny.
V Praze dne 28. srpna 2006

Pavel Kavánek

p edseda p edstavenstva
a generální editel

Jan Lamser

len p edstavenstva
a vrchní editel

P ílohy
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P ehled údaj o dluhopisech a hypote ních zástavních listech emitovaných v

eské republice

Název cenného papíru

Dluhopis SOB
VAR1/2008

Hypote ní zástavní list
SOB 4,60/2015

Druh, forma, podoba

Dluhopis, na doru itele,
zaknihovaný registrovaný v SCP

Hypote ní zástavní list, na Dluhopis, na doru itele,
doru itele, zaknihovaný
sb rný dluhopis v listinné
podob bez kupón

ISIN

CZ0003700775

CZ0002000706

CZ0003701104

M na, na kterou dluhopisy zn jí

K

K

K

Jmenovitá hodnota dluhopisu (K )

10 000

1 000 000

100 000

Po et kus

50 000

1 300

20 000

Celkový objem (K )

500 000 000

1 300 000 000

2 000 000 000

Datum emise

17.3.2004

15.11.2005

22.2.2006

Datum splatnosti

30.12.2008

15.11.2015

22.8.2007

Den výplaty úrok

Dny výplaty úrok jsou
30.12.2004, 30.12.2005,
29.12.2006, 28.12.2007 a
30.12.2008.

Dny výplaty úrok jsou
15.11. každého roku.

--

Zp sob ur ení výnosu

Pohyblivý úrokový výnos
stanovený na základ
vývoje hodnoty koše
akciových index .
Podrobn ji viz emisní
podmínky dluhopis .

ástka úrokového výnosu
p íslušející k jednomu
dluhopisu za každé
období jednoho b žného
roku se stanoví jako
násobek jmenovité
hodnoty takového
dluhopisu a p íslušné
úrokové sazby.

P edstavován rozdílem
mezi emisním kurzem a
jmenovitou hodnotou
dluhopisu.

Datum a místo uplatn ní práva na
výnos

Administrátorem emise je
eskoslovenská obchodní
banka, a. s., Primární
emise, Na P íkop 14,
115 20 Praha 1. Dny
výplaty úrok jsou
30.12.2004, 30.12.2005,
29.12.2006, 28.12.2007 a
30.12.2008.

Administrátorem emise je
eskoslovenská obchodní
banka, a. s., Back Office
podílových fond a výplat,
Na P íkop 14, 115 20
Praha 1 - Nové M sto.
Dny výplaty úrok jsou
15.11. každého roku.

Administrátorem emise je
eskoslovenská obchodní
banka, a. s., Back Office
podílových fond a výplat,
Na P íkop 14, 115 20
Praha 1 - Nové M sto.

Názvy ve ejných trh , na kterých je
CP p ijat k obchodování

Volný trh Burzy cenných
papír Praha, a.s.

Nekótovaný cenný papír

Nekótovaný cenný papír

Záruky za splacení jmenovité
hodnoty nebo vyplacení výnos
Popis práv spojených s cennými
papíry

Dluhopis SOB
ZERO/2007

Za splacení dluhopis a vyplácení úrok z nich nep evzala ru ení t etí osoba.
Právo na obdržení výplat souvisejících s dluhopisy v souladu s emisními
podmínkami.
S dluhopisy nejsou spojena žádná p edkupní ani vým nná práva.

Prospekt dluhopisového programu, prospekty cenných papír a emisní dodatek dluhopisu VAR1/2008 jsou k dispozici na
internetových stránkách SOB.
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P ehled údaj o hypote ních zástavních listech emitovaných ve Slovenské republice
Názov cenného papiera

Hypotekárny záložný list
SOB I.

Druh, podoba a forma

Dlhopis s ozna ením hypotekárny záložný list ako zaknihovaný cenný papier na
doru ite a.
ISIN - SK4120004086
ISIN: SK4120004441
ISIN - SK4120004771
séria 01
séria 01
séria 01
Sk (Slovenská koruna)
Sk (Slovenská koruna)
Sk (Slovenská koruna)

ISIN

Hypotekárny záložný list
SOB II.

Hypotekárny záložný list
SOB III.

Mena, v ktorej boli cenné papiere
vydané
Menovitá hodnota (Sk)

100 000

100 000

1 000 000

Po et kusov

4 000

7 000

800

Celková menovitá hodnota emisie
(Sk)
Dátum za iatku vydávania

400 000 000

700 000 000

800 000 000

22.9.2003

14.10.2004

15.11.2005

Splatnos menovitej hodnoty

22.9.2008

14.10.2009

15.11.2010

Termín výplaty výnosu

22.9. každého roku

14.10. každého roku

15.11. každého roku

Spôsob ur enia výnosu

Pevná úroková sadzba z
Pevná úroková sadzba
Pevnou úrokovou
menovitej hodnoty vo
z menovitej hodnoty vo
sadzbou z menovitej
výške 4,8 % p.a. Báza pre výške 4,9 % p.a. Báza pre hodnoty vo výške 2,9 %
výpo et výnosu je
výpo et výnosu je
p.a. Báza pre výpo et
30E/360.
30E/360.
výnosu je 30/360.
eskoslovenská obchodní banka, a.s., pobo ka zahrani nej banky v SR,
Michalská 18, 815 63 Bratislava

Výplatné miesto výnosu
a menovitej hodnoty
Obchodovanie na sekundárnom
trhu

Osoby, ktoré sa za úpis zaru ili
Opis práv spojených s cennými
papiermi

Kótovaný paralelný trh
Burzy cenných papierov
v Bratislave, a.s.; prijato
na obchodovanie
7.7.2004.

Kótovaný paralelný trh
Burzy cenných papierov
v Bratislave, a.s.; prijato
na obchodovanie
8.4.2005.

Banka neplánuje požiada
Burzu cenných papierov v
Bratislave, a.s.; ani inú
burzu cenných papierov
alebo organizátora trhu, o
prijatie dlhopisov na
akýkolvek trh cenných
papierov.

Za úpisanie emisie sa nezaru ila žiadna osoba.
S dlhopisom sú spojené práva pod a Obchodného zákonníka, zákona o dlhopisoch
a s dlhopisom nie je spojené žiadne predkupné alebo výmenné právo, ani žiadne
alšie výhody.

Prospekt cenného papiera Hypotekárny záložný list SOB I. a kótovací prospekt cenného papiera Hypotekárny záložný list
SOB II. sú bezplatne prístupné v písomnej forme v sídle emitenta (útvar Investi ného bankovníctva SR, Nám. SNP 29, 815
63 Bratislava, eskoslovenská obchodní banka, a.s., pobo ka zahrani nej banky v SR).

