
komerční banka, a. s., byla založena v roce 1990 vyčleněním obchodní činnosti z bývalé státní 
banky československé na území české republiky.

komerční banka patří k nejvýznamnějším bankovním institucím nejen v české republice, ale 
i v regionu střední a východní evropy. komerční banka je součástí skupiny société générale, 
 která vlastní 60 % základního kapitálu banky. ostatní akcie komerční banky jsou obchodovány 
na burze cenných papírů v praze a ve formě globálních depozitních certifikátů (gdr) na burze 
v londýně.

předsedou představenstva je laurent goutard.

tržby v r. 2004 | 22 717 mil. kč zisk před zdaněním v r. 2004 | 13 155 mil. kč 
čistý zisk v r. 2004 | 9302 mil. kč počet zaměstnanců | 7855  
adresa | na příkopě 33, 114 07 praha 1 Web | www.kb.cz

KOmerČní BAnKA

kotace akcií komerční banky na bcpp znamená pro akcionáře banky záruku, že podnikání komerční banky je trans-
parentní a že banka striktně dodržuje při své činnosti veškeré příslušné právní a etické normy. navíc představuje pro 
banku závazek plnit informační povinnost, pokud jde o hospodaření banky, o její ekonomickou situaci i o všechny její 
aktivity, které by případně mohly ovlivnit hospodaření banky a tedy i cenu akcie. komerční banka si také velmi dobře 
uvědomuje, že transparentnost je jedním ze zásadních principů úspěšného hospodářského rozvoje celé země, a proto 
také dlouhodobě usiluje o zvyšování transparentnosti podmínek podnikání obecně. přítomnost akcií kb na bcpp je tedy 
plně v souladu s touto strategií banky. 
kotace akcií na burze otevírá investiční příležitosti také velkým institucionálním investorům, jako jsou pojišťovny, 
investiční a penzijní fondy apod., jejichž investiční možnosti jsou velmi přísně omezeny právními předpisy. častou 
podmínkou je právě obchodovatelnost cenných papírů, které nakupují do svých portfolií, na oficiálních trzích zemí 
oecd, tedy i na pražské burze. prostřednictvím těchto velkých investorů mohou na rozvoji banky profitovat nejen 
drobní individuální akcionáři, ale také ostatní občané, kteří své peníze svěřují těmto fondům.
kotace akcií na bcpp je tedy přínosem pro minoritní akcionáře, pro něž je komerční banka velmi průhledná a kteří mají 
neustále přehled o tom, zda a jak se jejich investice zhodnocuje. je přínosem také pro klienty, protože i oni si mohou 
každý den ověřit, že banka je důvěryhodná a stabilní. a je pochopitelně přínosem i pro banku samotnou, protože trans-
parentnost a důvěryhodnost jsou základními pilíři, na kterých stojí celý bankovní systém.

„umístění cenných papírů na burze poskytuje společnosti velmi důležitou zpětnou vazbu. 
zprávy analytiků, ve kterých hodnotí nejen situaci podniku, ale celého trhu, a které rovněž 
obsahují predikce budoucího vývoje, jsou cenným zdrojem informací. tyto zprávy pak pomá-
hají firmě lépe odhadovat situaci na trhu a očekávaný vývoj a stávají se jedním z podkladů 
např. pro sledování dlouhodobé pozice společnosti na trhu nebo přípravu obchodního plánu 
či rozpočtu.“


