Československá obchodní banka, a. s.

Zpráva o činnosti ČSOB
za I. pololetí roku 2003

ČSOB
Adresa: Na Příkopě 854/14, 115 20 Praha 1
Telefon: 26135 1111
Internet: www.csob.cz

Osoby odpovědné
za Zprávu o činnosti ČSOB za I. pololetí roku 2003

Ing. Pavel Kavánek, předseda představenstva a generální ředitel ČSOB
Mgr. Jan Lamser, člen představenstva a vrchní ředitel ČSOB

prohlašují, že údaje uvedené ve Zprávě o činnosti ČSOB za I. pololetí roku 2003 odpovídají
skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení
ČSOB a jí vydaných cenných papírů, nebyly vynechány či zkresleny.
V Praze dne 31. července 2003

……………………

……………………

Ing. Pavel Kavánek

Mgr. Jan Lamser

Zpráva o činnosti ČSOB za I. pololetí roku 2003 je uveřejněna ve formě brožury, která je
uložena v sídle ČSOB, Praha 1, PSČ 115 20, Na Příkopě 854/14, v útvaru Komunikace a
vztahy k investorům, kde je bezplatně k poskytnutí v pracovních dnech v době 10 - 16 hodin,
kontaktní telefon 26135 4143,
a dále je bezplatně k dispozici v sídle organizátora veřejného trhu RM-Systém, a. s.,
Podvinný mlýn 6, 180 18 Praha 9, a Burza cenných papírů Praha, a. s., Rybná 14, Praha 1.
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1. Tabulková část

Údaje jsou uvedeny v: tisících Kč

Rozvaha - AKTIVA k: 30.6.2003

IČ: 1350
Název účetní jednotky: Československá obchodní banka, a. s.

AKTIVA
1.
2.
v tom:
a)
b)
3.
v tom:
a)
b)
4.
v tom:
a)
b)
5.
v tom:
a)
b)
6.
7.
z toho:
8.
z toho:
9.
z toho:
a)
b)
10.
z toho:
11.
12.
13.

Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank
Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry
přijímané centrální bankou k refinancování
vydané vládními institucemi
ostatní
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
splatné na požádání
ostatní pohledávky
Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen
splatné na požádání
ostatní pohledávky
Dluhové cenné papíry
vydané vládními institucemi
vydanými ostatními osobami
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Účasti s podstatným vlivem
v bankách
Účasti s rozhodujícím vlivem
v bankách
Dlouhodobý nehmotný majetek
zřizovací výdaje
goodwill
Dlouhodobý hmotný majetek
pozemky a budovy pro provozní činnost
Ostatní aktiva
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Náklady a příjmy příštích období
Aktiva celkem
Kontrolní číslo

Číslo
řádku

Brutto
1

Běžné účetní období
Korekce
2

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
999

0

0

0

0

0
0

Netto
3

Min. úč. obd.
Netto
4

Předmin. úč.
období
Netto
5

15 748 623

16 915 857

0

53 871 281

0

0

0

48 096 265
5 775 016
182 557 407

221 207 468

0

0

841 625
181 715 782
160 776 019

3 572 380
101 802 228
161 209 053

0

0

3 789 085
156 986 933
64 212 861

3 449 873
157 759 179
82 216 997

0

21 897 820
42 315 041
43 329 883
94 607
0
5 939 908
2 540 905
2 893 092

53 142 889
29 074 108
44 394 523
3 424 319
0
7 535 571
2 848 506
2 719 625

0
0
2 337 448
2 153 524
10 049 242
11 531 454
9 552 113
10 662 658
22 264 674
26 955 882
0
0
612 560
809 827
0
562 350 157
578 920 576
0 1 600 548 347 1 522 306 497

0
0

Údaje jsou uvedeny v: tisících Kč

Rozvaha - PASIVA k: 30.6.2003

IČ: 1350
Název účetní jednotky: Československá obchodní banka, a. s.

1.
v tom:
a)
b)
2.
v tom:
a)
b)
3.
v tom:
a)
b)
4.
5.
6.
v tom:
a)
b)
c)
7.
8.
z toho:
a)
b)
9.
10.
v tom:
a)
b)
c)
11.
12.
13.
z toho:
a)
b)
c)
14.
15.

PASIVA
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám
splatné na požádání
ostatní závazky
Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen
splatné na požádání
ostatní závazky
Závazky z dluhových cenných papírů
emitované dluhové cenné papíry
ostatní závazky z dluhových cenných papírů
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období
Rezervy
na důchody a podobné závazky
na daně
ostatní
Podřízené závazky
Základní kapitál
splacený základní kapitál
vlastní akcie
Emisní ážio
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
povinné rezervní fondy a rizikové fondy
ostatní rezervní fondy
ostatní fondy ze zisku
Rezervní fond na nové ocenění
Kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly
z majetku a závazků
ze zajišťovacích derivátů
z přepočtu účastí
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z
předchozích období
Zisk nebo ztráta za účetní období
Pasiva celkem
Kontrolní číslo

Číslo
Stav v běž. účet. období Stav v min. účet. období
řádku
6
7
033
36 235 687
45 878 711
034
035
1 201 015
1 731 910
036
35 034 672
44 146 800
037
386 663 522
419 167 221
038
039
167 452 414
130 211 526
040
219 211 107
288 955 695
041
9 497 387
18 857 635
042
043
6 470 196
17 215 943
044
3 027 191
1 641 692
045
83 738 307
45 245 545
046
804 721
893 720
047
9 683 895
9 942 177
048
049
0
0
050
0
0
051
9 683 895
9 942 177
052
0
6 074 219
053
4 473 043
5 105 000
054
055
5 105 000
5 105 000
056
-631 957
-478 067
057
207 940
43 166
058
19 525 469
19 380 293
059
060
18 686 068
18 686 068
061
0
0
062
212 078
216 157
063
0
0
064
183
183
065
371 015
4 621
066
067
0
0
068
325 321
278 810
069
45 694
-274 189
070

9 378 290

5 731 872

071
072
999

1 770 698
562 350 157
1 590 523 008

3 074 281
578 920 576
1 675 698 742

Stav v předmin. účet.
období
8
0

0

0

0

0

0
0

Údaje jsou uvedeny v: tisích Kč

Podrozvaha k: 30.6.2003

IČ: 1350
Název účetní jednotky: Československá obchodní banka, a. s.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Text
Podrozvahové položky
Poskytnuté přísliby a záruky
Poskytnuté zástavy
Pohledávky ze spotových operací
Pohledávky z pevných termínových operací
Pohledávky z opcí
Odepsané pohledávky
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení
Hodnoty předané k obhospodařování
Přijaté přísliby a záruky
Přijaté zástavy a zajištění
Závazky ze spotových operací
Závazky z pevných termínových operací
Závazky z opcí
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení
Hodnoty převzaté k obhospodařování
Kontrolní číslo

Číslo
Stav v běž. účet. období Stav v min. účet. období
řádku
9
10
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
999

139 105 583
151 971
68 921 044
288 235 221
26 447 431
22 948 833
0
0
4 658 698
168 558 747
68 906 976
288 039 857
26 242 482
111 426 953
0
1 213 643 796

143 204 013
3 161 409
60 594 276
231 905 487
32 063 091
23 131 625
0
0
20 972 621
225 584 232
60 662 367
230 068 223
30 783 948
65 936 210
0
1 128 067 502

Stav v předmin. účet.
období
11

0

Údaje jsou uvedeny v: tisích Kč

Výkaz zisku a ztráty k: 30.6.2003

IČ: 1350
Název účetní jednotky: Československá obchodní banka, a. s.

Text
1.
z toho:
2.
z toho:
3.
v tom:
a)
b)
c)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
v tom:
a)
z toho:
aa)
ab)
b)
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Výnosy z úroků a podobné výnosy
úroky z dluhových cenných papírů
Náklady na úroky a podobné náklady
náklady na úroky z dluhových cenných papírů
Výnosy z akcií a podílů
výnosy z účastí s podstatným vlivem
výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem
ostatních výnosy z akcií a podílů
Výnosy z poplatků a provizí
Náklady na poplatky a provize
Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Správní náklady
náklady na zaměstnance
mzdy a platy
sociální a zdravotní pojištění
ostatní správní náklady
Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému
hmotnému a nehmotnému majetku
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k
dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku
Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a
zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek
Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k
pohledávkám a zárukám
Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a
podstatným vlivem
Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem,
tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a
podstatným vlivem
Rozpuštění ostatních rezerv
Tvorba a použití ostatních rezerv
Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo
podstatným vlivem
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před
zdaněním
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před
zdaněním
Daň z příjmů
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění
Kontrolní číslo

Číslo
řádku

Skutečnost v účetním období
sledovaném

minulém

předminulém

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

9 938 671
2 916 816
-4 864 285
-326 588
83 010

14 384 843
2 897 946
-8 167 028
-713 467
181 497

0
82 926
84
2 865 184
-779 165
519 487
303 238
-572 622
-4 446 082

0
181 479
18
2 565 835
-663 090
1 517 576
699 812
-910 764
-4 230 519

0

-2 268 482

-2 254 022

0

-1 665 660
-602 822
-2 177 600

-1 649 827
-604 195
-1 976 497

22

0

0

23

-795 170

-796 303

24

975 853

1 146 232

25

-927 278

-613 086

26

0

697 954

27

152 035

-1 100 619

28
29

0
-164 460

0
16 755

30

0

0

31

2 288 417

4 729 095

32
33

0
0

0
0

34

0

0

0

35
36
99

-517 719
1 770 698
1 788 486

-1 654 814
3 074 281
6 759 092

0
0

2. Popisná část
Identifikační údaje Československé obchodní banky, a. s.,
zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B XXXVI, vložka 46
Den zápisu:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:

21.12.1964
Československá obchodní banka, a. s.
Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ: 11520
00001350
akciová společnost

Předmět podnikání
Předmětem podnikání společnosti je provádění všech bankovních obchodů a poskytování
všech bankovních a finančních služeb a služeb s těmito službami souvisejících, v tuzemsku i
ve vztahu k zahraničí, v rozsahu vymezeném právními předpisy a povolením České národní
banky působit jako banka, popř. dalšími povoleními, ve smyslu čl. III. Stanov společnosti.
Průměrný počet zaměstnanců k 30.6.2003
Celkem 8 732, z toho v ČR 7 431 a v SR 1 301 zaměstnanců.
Vydané cenné papíry
Akcie
Druh:
Forma:
Podoba:
Počet kusů:
Jmenovitá hodnota:
Celkový objem emise:
ISIN:

kmenové akcie
na jméno s omezenou převoditelností
zaknihovaná
5 105 000 ks
1 000 Kč
5 105 000 000 Kč
CZ0008000288

Akcie ČSOB nejsou registrovanými cennými papíry.
Dluhopisy
K 30.6.2003 je ČSOB emitentem těchto registrovaných dluhopisů Investiční a Poštovní banka, a.s., 8,9 % Dluhopisy 1999/2004, ISIN CZ0003700494, které
jsou přijaty k obchodování na hlavním trhu BCPP a RM-S.
Přehled údajů o výše uvedených registrovaných dluhopisech ČSOB je uveden v příloze č. 1
této zprávy.
Změny v průběhu I. pololetí 2003
K 16.4.2003 byla v souladu s emisními podmínkami předčasně splacena jmenovitá hodnota
a úrokový výnos emise dluhopisů Investiční a Poštovní banky, a.s., dluhopisy 1998/2008,
ISIN CZ0003700486. Na základě rozhodnutí Burzovní komory byly tyto dluhopisy vyloučeny
z obchodování na BCPP s účinností od 12.3.2003 a dle rozhodnutí RM-Systému byly
vyloučeny z obchodování od 16.3.2003.
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Struktura hlavních akcionářů ČSOB
(stav k 30.6. 2003)
Obchodní jméno

1

2
3
4

1)
2)

KBC Bank NV

IČ

90029371

EUROPEAN BANK FOR
RECONSTRUCTION AND 90001010
DEVELOPMENT (EBRD)
INTERNATIONAL
90000951
FINANCE
CORPORATION (IFC)

Podíl na
základním
kapitálu

Sídlo
Havenlaan 2, 1080 Brusel,
Belgie1)
Brusselsesteenweg 100,
3000 Leuven2)
One Exchange Square,
London EC2A 2JN, United
Kingdom
1818 H Street, Washington
D.C., 20 433 USA

81,86%

7,47 %
4,39 %

ostatní

6,28 %

Celkem

100,00 %

sídlo zapsané v obchodním rejstříku
sídlo ústředí

ČSOB je součástí Skupiny KBC, přičemž rozhodující vliv na řízení, resp. provozování
podniku ČSOB vykonává přímo společnost KBC Bank NV, jejíž přímý a nepřímý podíl na
základním kapitálu ČSOB činí 85,00 % k 30.6.2003.

Představenstvo ČSOB
(stav k 30.6. 2003)
Titul, jméno a příjmení
Ing. Pavel Kavánek
Ing. Petr Knapp
Mgr. Jan Lamser
Carl Rossey*)
Philippe Moreels
Patrick Daems

Datum vzniku
funkce/členství

Funkce
předseda představenstva
a generální ředitel
člen představenstva
a vrchní ředitel
člen představenstva
a vrchní ředitel
člen představenstva
a vrchní ředitel
člen představenstva
a vrchní ředitel
člen představenstva
a vrchní ředitel

17.10.1990
20.05.1996
26.05.1997
10.08.1999
01.03.2002
01.04.2002

*)

Pan Carl Rossey odešel v červenci 2003 z ČSOB a od 15.7.2003 je ČSOB řízena pěti členy
představenstva.
Změny v průběhu I. pololetí 2003
Ke dni 10.4.2003 rezignoval na funkci člena představenstva ČSOB Ing. Vladimír Staňura
v souvislosti s jeho nominací do představenstva Českomoravské stavební spořitelny, a. s.
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Dozorčí rada ČSOB
(stav k 30.6. 2003)
Datum vzniku
funkce/členství

Titul, jméno a příjmení

Funkce

Herman Agneessens

10.08.1999

Willy Duron

předseda dozorčí rady
místopředseda dozorčí
rady
člen dozorčí rady

Francois Florquin

člen dozorčí rady

10.08.1999

Farida Khambata

členka dozorčí rady

13.04.2000

Kanako Sekine

členka dozorčí rady
člen dozorčí rady volený
zaměstnanci
člen dozorčí rady volený
zaměstnanci

17.04.2002

Ing. Roman Glasberger
Ing. Petr Korous

10.08.1999

08.06.2000
08.06.2000

Změny v průběhu I. pololetí 2003
Ke dni 11.4.2003 rezignoval Remi Vermeiren na funkci předsedy dozorčí rady ČSOB.
Vývoj činnosti ČSOB v I. pololetí 2003
V 1. pololetí 2003 se Skupina ČSOB nadále zaměřovala na rozvoj obchodu a zkvalitnění
obsluhy klientů. Činnost ČSOB se setkala s příznivým ohlasem u prestižního časopisu
Euromoney, čehož odrazem je získání ceny Nejlepší banka v České republice pro rok 2003.
V červnu 2003 ratingová agentura Fitch zvýšila ratingové hodnocení dlouhodobých závazků
ČSOB, v návaznosti na zvýšení ratingu České republiky. Dlouhodobé (i krátkodobé)
ratingové hodnocení ČSOB od Moody´s a Fitch zůstávají na stejné úrovni jako hodnocení
České republiky, tj. nejvyšší možné.
Rozvoj obchodní činnosti
V průběhu sledovaného období banka uvedla na trh několik nových produktů. S velkým
zájmem klientů se setkal nový produkt pro malé a středně velké podniky - Povolené
přečerpání účtu s výrazně zjednodušeným postupem při žádosti i hodnocení. V červnu 2003
bylo rozšířeno stávající portfolio produktových balíčků o ČSOB Podnikatelské konto Plus
určené pro živnostníky a drobné podnikatele, ČSOB Municipální konto a ČSOB Konto pro
neziskové organizace. V květnu 2003 byl zahájen pilotní prodej produktu Malý investiční úvěr
s cílem výrazně zjednodušit přístup malých podniků k financování svých rozvojových potřeb.
ČSOB se v dubnu 2003 zapojila do přípravy projektu na podporu malých a středně
velkých firem, jehož součástí bude založení registru těchto firem na základě ratingového
ohodnocení, které firmám udělí společnost Czech Credit Bureau (CCB). Cílem projektu, na
kterém se podílí také Hospodářská komora hlavního města Prahy, je usnadnit malým a
středně velkým firmám přístup k bankovním úvěrům. Rating od CCB bude využit také
při hodnocení úvěrových žádostí v ČSOB, což by mohlo výrazně zjednodušit proces
vyřizování žádostí klientů s ratingem.
Bance se podařilo v 1. pololetí 2003 v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů
dosáhnout výrazného zvýšení objemu poskytnutých úvěrů a nárůstu počtu uzavřených smluv
o 44 %.
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V 1. pololetí 2003 pokračovala implementace nového servisního modelu spočívající
v zavádění individuální obsluhy movitých a bonitních klientů osobními a firemními bankéři a
také zavádění nového operačního modelu na pobočkách (změna organizace prodeje a
obsluhy na bankovní hale - rozdělení na zóny obsluhy), přičemž tento model obsluhy byl
v květnu 2003 zaveden ve 33 % poboček. K 30. 6. 2003 měla ČSOB v ČR celkem 208
poboček (z toho 9 pro korporátní klienty).
Výsledkem dalšího rozvoje v oblasti elektronického bankovnictví bylo v květnu 2003
rozšíření funkčnosti služby ČSOB Internetbanking 24 (např. doplnění hromadného a trvalého
příkazu k úhradě, příkazu k inkasu apod.). Podpora využívání alternativních distribučních
kanálů cenovým zvýhodněním a kvalita nabízených služeb vedly k nárůstu jejich uživatelů.
Celkový počet uživatelů elektronického bankovnictví v ČR dosáhl na konci 1. pololetí 2003
620 tis., což představuje od začátku roku nárůst o 30 %. Ve 2. pololetí 2003 bude pokračovat
vývoj nových produktů a zdokonalování stávajících, připravuje se např. zavedení alternativní
autorizace pomocí SMS klíče pro ČSOB Internetbanking 24. Tato autorizace doplní stávající
zabezpečení čipovou kartou, které zajišťuje nejvyšší možnou úroveň zabezpečení a ČSOB ji
nabízí jako jediná banka na českém trhu.
V oblasti platebních karet bylo významnou událostí zahájení vydávání kreditních karet
v dubnu 2003. Úspěchem bylo také vítězství ve výběrovém řízení Českých drah, na jehož
základě ČSOB od března 2003 vybavuje významné železniční stanice terminály pro přijímání
platebních karet VISA a MasterCard. V květnu 2003 banka získala od společnosti
MasterCard certifikaci pro akceptaci čipových karet na obchodních místech (pro přijímání
platebních karet VISA byla ČSOB certifikována na konci roku 2002). V červnu 2003 ČSOB
začala vydávat za podpory KBC čipové platební karty VISA Electron s mezinárodní platností.
Tyto čipové karty vyhovují mezinárodním standardům a poskytují klientům a obchodníkům
podstatně vyšší úroveň bezpečnosti. Do konce roku 2003 banka plánuje vydat v ČR téměř
140 tis. čipových karet.
Banka pokračovala v rozšiřování počtu bankomatů - v 1. pololetí 2003 počet instalovaných a
provozovaných bankomatů narostl o 29 % a k 30.6.2003 dosáhl počtu 351.
K nejvýznamnějším inovacím v produktové nabídce Poštovní spořitelny v 1. pololetí 2003
patřilo zavedení klientských programů k postžirovému účtu a k postkontu (např. program
Klasik, Rodina, Junior), nabízené programy byly dále doplňovány (např. o nabídku Karty
mládeže EURO 26 a možnost povoleného přečerpání pro majitele Junior programu).
V dubnu 2003 byl zahájen prodej tzv. Kreditky Poštovní spořitelny.
V obsluze korporátní klientely ČSOB navázala na úspěšný rok 2002 a dosáhla nárůstu
objemu úvěrů i poplatkových výnosů. K tomuto pozitivnímu trendu přispěla mimo jiné
implementace International Cash Management (ICM).
ČSOB v dubnu 2003 uspěla ve výběrovém řízení společnosti ČEZ, a. s., na zřízení
dluhopisového programu v objemu 30 mld. Kč a vydání nové pětileté emise v rámci tohoto
programu, v předpokládaném objemu 3 mld. Kč.
Bankopojištění
Skupina ČSOB pokračovala v rozvoji aktivit bankopojištění, přičemž pozornost byla
zaměřena především na životní pojištění. Od května 2003 došlo u běžně placeného
životního pojištění k technickým úpravám produktu a ke změně názvu se zdůrazněním
spořivého charakteru produktu na ČSOB Spořící program. Od srpna 2003 bude nabídka
rozšířena o jednorázové životní pojištění s důrazem opět na spořící funkci.
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Od února 2003 byl zahájen ve spolupráci s ČSOB Pojišťovnou na všech distribučních
místech Poštovní spořitelny prodej produktu nazvaného Poštovní pojistný certifikát jednoduchý produkt dlouhodobého spoření na bázi životního pojištění v kombinaci
s úrazovou pojistkou.
Dobrých výsledků bylo dosaženo při prodeji cestovního pojištění a zejména pojištění
spotřebitelských úvěrů - podíl pojištěných spotřebitelských úvěrů přitom dosáhl téměř 90 %
celkového objemu nově poskytnutých úvěrů. Úspěšný byl také prodej cestovního pojištění
v pobočkové síti Poštovní spořitelny.
Významným úspěchem bylo získání prestižního titulu Nejoblíbenější finanční produkt roku
2003 na 2. ročníku veletrhu investičních příležitostí Peníze - na základě hlasování široké
veřejnosti - za produkt Pojištění platebních karet ČSOB proti zneužití (odcizení nebo ztrátě).
Privátní bankovnictví
V 1. pololetí 2003 se Privátnímu bankovnictví podařilo upevnit pozici na trhu - počet
obsluhovaných klientů přesáhl hranici 1000 a současně se celkový objem spravovaných
aktiv zvýšil na více než 11 mld. Kč. Úspěšně byl dokončen rozvoj distribuční sítě zahrnující
osm regionálních poboček. V závěru 1. pololetí 2003 bylo rozhodnuto o vzniku první
expozitury (v Teplicích) a v případě osvědčení tohoto modelu bude banka pokračovat
v otvírání dalších obchodních míst, a to zejména ve městech vzdálenějších od regionálních
poboček s velkým klientským potenciálem.
Prodej podílových fondů
ČSOB v oblasti prodeje podílových fondů využila pokračujícího trendu zájmu klientů o tyto
produkty. Celkový prodej fondů v 1. pololetí roku 2003 v distribuční síti ČSOB v ČR dosáhl
objemu 6,8 mld. Kč a bance se tak podařilo ve srovnání se stejným obdobím roku 2002
zvýšit prodej o téměř 80 %. Objem obhospodařovaného majetku ve fondech Skupiny
ČSOB/KBC dosáhl na konci 1. pololetí 2003 hodnoty 44,7 mld. CZK, což představuje
zvýšení o 13 % oproti konci roku 2002.
K nejoblíbenějším patřily fondy peněžního trhu, dluhopisové fondy a tzv. zajištěné fondy.
Celkem ČSOB ve své prodejní síti nabízí více než 100 fondů obhospodařovaných
společnostmi ČSOB Investiční společnost, a. s., člen skupiny ČSOB (ČSOB IS), První
investiční společnost, a. s. (PIAS) a mateřskou KBC. Nabídka fondů byla v 1. pololetí 2003
rozšířena o nové zajištěné fondy (zajišťují předem stanovený minimální výnos), jmenovitě o
fondy ČSOB Světové akcie 7, ČSOB Světový Click+ 1 a ČSOB Světový Click+ 2. Dále byly
založeny dva fondy, které budou investovat prostředky ve slovenských korunách, a to KBC
Multicash ČSOB SKK a KBC Renta Slovakrenta. Tyto fondy nabízí ČSOB klientům jak ve
Slovenské republice, tak v České republice.
Kvalita fondů skupiny ČSOB/KBC byla v roce 2003 mimo jiné oceněna tím, že dluhopisový
fond KBC Renta Czechrenta získal ocenění Signum Temporis v kategorii kolektivní
investování za rok 2002.
V rámci probíhající integrace aktivit v oblasti činností investičních společností Skupiny
ČSOB bylo rovněž v průběhu 1. pololetí roku 2003 připraveno slučování otevřených
podílových fondů s cílem maximálně zefektivnit jejich činnost. Na počátku srpna 2003 tak
vzniknou, v návaznosti na příslušné povolení Komise pro cenné papíry z dubna 2003,
z deseti otevřených podílových fondů Skupiny dva nové fondy - ČSOB akciový mix, otevřený
podílový fond První investiční společnosti, a. s. a ČSOB bond mix, otevřený podílový fond
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První investiční společnosti, a. s. Dalším předpokládaným krokem by pak mělo být vytvoření
ČSOB fondu stability, ve kterém budou sloučeny další vybrané otevřené podílové fondy a po
přeměně na otevřené podílové fondy se k nim pravděpodobně připojí i všechny investiční
fondy obhospodařované PIAS a ČSOB IS.
Obchodní rozvoj v SR
V 1. pololetí 2003 pokračovala ČSOB v obchodní a pobočkové expanzi na Slovensku - bylo
otevřeno 16 nových poboček. K 30.6.2003 bylo v SR celkem 67 poboček (z toho 3 pro
korporátní klienty). Expanze se projevila v posilování pozice na slovenském trhu. Měřeno
objemem celkových aktiv se podíl ČSOB na trhu zvýšil na 8,7 % a měřeno objemem
klientských úvěrů se zvýšil na 5,8 % (k 31.5.2003). V rámci obchodní a pobočkové expanze
bylo během 1. pololetí 2003 dosaženo nárůstu počtu klientů o 9 % ze segmentu drobná
klientela a malé a středně velké podniky.
Velmi úspěšný byl prodej spotřebitelských úvěrů - jejich počet byl vyšší ve srovnání se
stejným obdobím předchozího roku (za I. pololetí) téměř pětinásobně.
V průběhu 1. pololetí 2003 byla nabídka rozšířena o nové produkty - produktový balíček
Osobní konto Plus, Podnikatelské konto Plus a od června 2003 o cestovní pojištění (ve
spolupráci s ERGO Pojišťovnou). V červenci 2003 bylo zahájeno vydávání čipových
platebních karet VISA Electron s mezinárodní platností, přičemž do konce roku 2003 ČSOB
v SR plánuje vydat 30 tisíc čipových karet.
Rozvoj elektronického bankovnictví byl podobný jako v České republice - v červenci 2003
byla rozšířena funkčnost produktu ČSOB Internetbanking 24. V průběhu 2. pololetí 2003
bude stejně jako v ČR pokračovat zavádění nových produktů i rozvíjení stávajících.
Transakce IPB
ČSOB, Ministerstvo financí ČR a Česká konsolidační agentura (ČKA) se shodly na celkovém
řešení problematiky tzv. Kajmanské (offshorové) struktury spočívající v převodu veškerých
aktiv držených Kajmanskou strukturou na stát a následné likvidaci struktury. ČKA v rámci
zvoleného řešení složila ČSOB zálohu na kupní cenu ve výši cca 48,3 mld. Kč. V červenci
2003 vláda převod aktiv odsouhlasila vč. ceny ve výši 49,3 mld. Kč.
Údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci v roce 2003
Plán (IAS konsolidovaný) v mld. Kč

2003

Výnosy z bankovních činností celkem

23,6

Celkové provozní náklady

15,2

Čistý zisk

5,7
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Příloha č. 1
Přehled údajů o registrovaných dluhopisech ČSOB k 30.6.2003
Investiční a Poštovní banka, a. s.
8,9 % Dluhopisy 1999/2004

Přehled údajů o dluhopisech
Druh, forma, podoba

dluhopis, na doručitele, zaknihovaný - registrovaný v SCP

ISIN

CZ0003700494

Měna, na kterou dluhopisy znějí

Kč

Celkový objem

Kč 3 000 000 000,-

Jmenovitá hodnota dluhopisu

Kč 10 000,-

Počet kusů

300 000

Datum emise

1. února 1999

Způsob převodu CP; je-li jejich
převoditelnost omezena, uvede se údaj o
tom, jak je omezena

Emise je registrována v SCP a převod dluhopisů nabyl účinnosti
registrací převodu provedenou SCP; vypořádání obchodu přes
BCPP; platba typem DVP (v SCP jsou zobchodované CP
připsány na majetkové účty nabyvatelů CP).

Názvy veřejných trhů, na kterých je CP
přijat k obchodování

hlavní trh BCPP, RM-S

Způsob a postup splácení dluhopisů

Jednorázově ve výši jmenovité hodnoty dluhopisu v den jeho
splatnosti.

Lhůta splatnosti dluhopisů s uvedením
případných splátek před lhůtou splatnosti

Jmenovitá hodnota dluhopisů bude splacena dne 1. února 2004.

Počátek úročení dluhopisů a termín
splatnosti úroků nebo jiného výnosu.
Lhůty k předložení dluhopisů a kupónů a
promlčecí lhůty nároků na vyplacení
úroku nebo jiného výnosu a na splacení
dluhopisu

1.února 1999
Výplata úrokových výnosů bude prováděna ročně vždy k 1. únoru
příslušného roku zpětně. Splatnost jistiny je 1. února 2004.
Práva z dluhopisů se promlčují uplynutím deseti (10) let ode dne
jejich splatnosti.

Způsob určení výnosu z dluhopisu

a) Výnos dluhopisu je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši
8,9 % ročně a dluhopis se začne úročit dnem emise. Není-li dále
uvedeno jinak, dluhopis přestane být úročen dnem jeho
splatnosti, ledaže je emitent v prodlení se splacením jmenovité
hodnoty a v takovém případě přestane být dluhopis úročen
uvedenou sazbou až dnem zániku prodlení emitenta.
b) Pro účely výpočtu úroku za období kratší než jeden rok se má
za to, že jeden rok obsahuje třistašedesát dní rozdělených do
dvanácti měsíců po třiceti dnech, přičemž v případě neúplného
měsíce se vychází z počtu skutečně uplynulých dní (burzovní
standard 30E/360).

Datum a místo uplatnění práva na výnos

Výplata úrokových výnosů bude prováděna ročně vždy k 1.únoru
příslušného roku zpětně v ČSOB, Na Příkopě 14, Praha 1.

Způsob a rozsah ručení třetí osobou za
splacení dluhopisů a vyplácení úroků z
nich s uvedením míst, na kterých je
možno nahlédnout do smluv nebo
prohlášení o ručení

Z emisních podmínek nevyplývá ručení třetí osobou.

Způsob ustanovení zástupce schůze
majitelů dluhopisů

Ustanovení o pořadí práva na uspokojení
z dluhopisů v poměru k ostatním
existujícím nebo budoucím závazkům

V emisních podmínkách není tento zástupce schůze majitelů
dluhopisů ustanoven, a ani není definován způsob jeho
ustanovení. Případné svolání schůze majitelů dluhopisů se řídí
§ 13 zákona č. 530/1992 Sb., o dluhopisech.
Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné a nepodmíněné
závazky emitenta, které jsou a budou vzájemně rovnocenné
(pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i vůči všem dalším
současným i budoucím přímým, obecným, nezajištěným a
nepodmíněným závazkům emitenta, s výjimkou těch závazků,
u nichž zákon stanoví jinak.

Právní řád a právní předpis, podle
kterého jsou dluhopisy vydány, rozhodné
právo a soud příslušný k rozhodování
sporů

Zákon č. 530/1992 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších
předpisů. Práva a povinnosti vyplývající z dluhopisů se řídí
právními předpisy České republiky. Veškeré spory vznikající
z těchto emisních podmínek a v souvislosti s nimi budou
rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a
Agrární komoře České republiky v Praze třemi rozhodci určenými
podle jeho řádu.

