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Zpráva o činnosti ČSOB za 1. pololetí roku 2013 (dále též Pololetní zpráva) byla uveřejněna 29. srpna 2013 na
internetové stránce ČSOB www.csob.cz. Zveřejněním Pololetní zprávy splňuje ČSOB informační povinnost dle
zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Výsledky hospodaření
skupiny ČSOB za uvedené období byly zveřejněny 8. srpna 2013 formou tiskové zprávy a prezentace, která
obsahuje i definice používaných pojmů a ukazatelů. Pololetní zpráva obsahuje vedle shrnutí těchto již
zveřejněných informací mezitímní konsolidovanou účetní závěrku ČSOB za období končící 30. červnem 2013,
profil společnosti, aktuální informace o řídících a kontrolních orgánech, cenných papírech vydaných ČSOB a další
povinné informace.
Všechny údaje a informace uvedené v Pololetní zprávě jsou k 30. červnu 2013, není-li uvedeno jinak.
Pololetní zpráva nebyla ověřena auditorem.

Shrnutí
V 1. pololetí 2013 skupina ČSOB vykázala čistý zisk ve výši 6,9 mld. Kč (meziročně -12 %). Úvěrové
portfolio dále rostlo a dosáhlo 490,0 mld. Kč (meziročně +5 %), vklady celkem vzrostly na 626,4 mld. Kč
(meziročně +1 %). Kapitálová přiměřenost skupiny ČSOB k 30. červnu 2013 činila 15,8 % a ukazatel
kapitálu (Core) Tier 1 pak ke stejnému datu 13,8 %. Poměr úvěrů ke vkladům k 30. červnu 2013 byl 78,7 %
a ukazatel čistého stabilního financování pak 134,7 %.
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1. VÝSLEDKY SKUPINY ČSOB ZA 1. POLOLETÍ ROKU 20131
Klíčové údaje udržitelné výkonnosti skupiny ČSOB
Ziskovost ovlivněna prostředím nízkých úrokových sazeb a vyššími ztrátami ze znehodnocení

V souladu s novým vykazováním KBC už ČSOB nebude dále ukazovat udržitelný čistý zisk z důvodu klesajících rozdílů mezi
udržitelným a vykázaným čistým ziskem v posledních čtvrtletích. Jednorázové položky jsou řešeny na ad hoc bázi.

1. pololetí roku 2013 ve zkratce
Nižší čistá úroková marže z části kompenzována obchodními objemy, náklady na riziko blíže běžným hodnotám
Obchodní objemy

Úvěrové portfolio dále rostlo a dosáhlo 490,0 mld. Kč (meziročně +5 %) zejména
díky hypotékám a korporátním/SME úvěrům. Vklady vzrostly na 626,4 mld. Kč
(meziročně +1 %) zejména díky retailovým vkladům.

Provozní výnosy

Mírně nižší provozní výnosy ve výši 16,7 mld. Kč (meziročně -2 %) za 1. pololetí
2013 byly taženy prostředím nízkých úrokových sazeb, částečně ale
kompenzovány silným růstem úvěrů, zvýšenou poptávkou po podílových fondech i
vyššími prodeji v oblasti finančních trhů.

Náklady na riziko

Náklady na riziko meziročně vzrostly o 0,5 mld. Kč kvůli nízké srovnávací
základně. Ukazatel nákladů na úvěrové riziko meziročně vzrostl z 24 bazických
bodů na 30 bazických bodů (Ytd., anualizováno), stále tak zůstává pod
dlouhodobým průměrem.

Provozní náklady

Provozní náklady mírně vzrostly na 7,7 mld. Kč (meziročně +2 %) za 1. pololetí
2013. Všeobecné správní náklady na úrovni loňského 1. pololetí byly vyváženy
vyššími personálními náklady.

Čistý zisk

Kombinace vyšších nákladů na riziko a ostatních zmíněných vlivů vedla k poklesu
čistého zisku skupiny ČSOB na 6,9 mld. Kč (meziročně -12 %) za 1. pololetí
2013.

Likvidita a kapitál

Ukazatel úvěry / vklady se zvýšil na 78,7 % a ukazatel kapitálu Tier 1 je 13,8 %
díky zadrženému zisku roku 2012 ve výši 2,4 mld. Kč.

Inovace

ČSOB zavedla na vybraných Era Finančních centrech jako jediná banka
Czech POINT umožňující klientům přístup k různým veřejným rejstříkům. Úspěšné
zvedení speciální peněžní služby pro maloobchodníky a logistické firmy umoţňuje
vkládat hotovost přímo v jejich prostorech.

1

Všechny údaje v této části Zprávy o činnosti ČSOB za 1. pololetí roku 2013 jsou konsolidované, neauditované a byly
sestaveny podle EU IFRS.
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Finanční ukazatele

Konsolidované (neauditované) finanční výkazy k 30. červnu 2013
Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty
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Komentář k výkazu zisku a ztráty
Prostředí nízkých úrokových sazeb a ztráty ze znehodnocení blíže běžným hodnotám negativně ovlivnily čistý
zisk skupiny ČSOB za 1. pololetí 2013. Čistý zisk poklesl meziročně o 12 % na 6,9 mld. Kč. Pozitivně
k výsledku přispěly vyšší obchodní objemy spolu s vyšší poptávkou po podílových fondech a produktech z oblasti
finančních trhů.
Provozní výnosy poklesly na 16,7 mld. Kč, ovlivněné prostředím nízkých úrokových sazeb a částečně
kompenzované vyššími poplatky a provizemi ze zvýšených prodejů podílových fondů. Čistý úrokový výnos klesl
meziročně o 4 %. Tlak na depozitní marže byl částečně vyvážen vyššími obchodními objemy, zatímco marže na
aktivech zůstaly stabilní. I přes nižší příjmy z poplatků z platebních transakcí a běžných účtů v retailu byla ČSOB
schopna navýšit celkové příjmy z poplatků a provizí meziročně o 4 % díky vyšší poptávce po podílových
fondech a vyšším prodejům v oblasti finančních trhů.
Provozní náklady mírně vzrostly na 7,7 mld. Kč s tím, jak všeobecné správní náklady na úrovni loňského
1. pololetí byly vyváženy vyššími personálními náklady. 4% meziroční zvýšení personálních nákladů je
způsobeno nižší srovnávací základnou z roku 2012. Všeobecné správní náklady na úrovni z minulého roku jsou
výsledkem vyšších nákladů v oblasti ICT, vyššího příspěvku do fondu pojištění vkladů spojeného s vyššími
objemy vkladů a úspor ve vybraných kategoriích nákladů.
Náklady na úvěrové riziko dosáhly 0,8 mld. Kč. Meziroční zvýšení o 27 % je způsobeno nízkou srovnávací
základnou. Ukazatel nákladů na úvěrové riziko (Ytd., anualizováno) činí 30 bazických bodů, tj. meziročně
o 6 bazických bodů více, stále však zůstává pod dlouhodobým průměrem.

Konsolidovaná rozvaha – aktiva
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Konsolidovaná rozvaha – pasiva

Komentář k rozvaze
Úvěrové portfolio dále rostlo a na konci 1. pololetí 2013 dosáhlo 490,0 mld. Kč, hlavně díky hypotékám a
korporátním/SME úvěrům.
Hypotéky vzrostly meziročně o 9 % na 190,1 mld. Kč, čímž ČSOB uhájila pozici jedničky na trhu. K růstu
hypotečního trhu přispěly stabilní ceny nemovitostí, rekordně nízké úrokové sazby a refinancování úvěrů ze
stavebního spoření. Co se týče nových prodejů, ČSOB byla ve 2. čtvrtletí 2013 druhá na trhu, když poskytla
11 mld. Kč nových úvěrů. To je zároveň druhý nejlepší čtvrtletní výsledek ČSOB v její historii. Portfolio úvěrů ze
stavebního spoření meziročně pokleslo o 3 % na 68,0 mld. Kč s tím, jak lidé obecně dávali v prostředí nízkých
úrokových sazeb přednost hypotékám před úvěry ze stavebního spoření. Ačkoliv celkový objem úvěrů meziročně
klesl, ČMSS uhájila pozici jedničky na trhu.
Objem spotřebitelských úvěrů vzrostl meziročně o 2 % na 19,1 mld. Kč, ČSOB se tak podařilo udržet si svůj
podíl na trhu v celkových objemech úvěrů.
Poptávka po úvěrech malým a středním podnikům zůstala zdravá. Objem úvěrů malým a středním podnikům
(zahrnuje také municipality a bytová družstva) vzrostl meziročně o 7 % a dosáhl nejvyšších hodnot v historii,
73,2 mld. Kč. To bylo taženo bytovými družstvy i klasickými malými a středními podniky a podpořeno zlepšením
v procesu žádostí o úvěr. Objemy zůstatků v leasingu dosáhly 21,9 mld. Kč. ČSOB Leasing si opět vedl lépe než
trh a potvrdil tak svoji vedoucí pozici.
Objemy korporátních úvěrů meziročně rostly o 6 % na 113,2 mld. Kč, když mírně rostoucí standardní úvěry byly
doplněny transakcemi v oblasti akvizic a exportního financování.
Objem vkladů vzrostl na 626,4 mld. Kč, což představuje 1% meziroční růst. Z klientských vkladů zaznamenaly
nejvyšší meziroční růst spořicí účty, o 5 % na 210,8 mld. Kč. Tento růst byl více než vyvážen poklesem
termínovaných vkladů. Objem na běžných účtech se meziročně zvýšil o 3 % na 278,4 mld. Kč. Objemy
stavebního spoření zůstaly meziročně zhruba na stejné úrovni 83,9 mld. Kč, i přes nejistotu vyvolanou změnami
ve státní podpoře stavebního spoření. Meziroční růst penzijního fondu o 6 % na 30,8 mld. Kč byl způsoben
především růstem aktiv v transformovaném fondu, kde byly zakázány převody do jiných fondů.
ČSOB si udržuje pozici jedničky na trhu podílových fondů. Aktiva pod správou meziročně vzrostla o 12 % na
117,5 mld. Kč. Bez vlivu převzetí slovenského AM vzrostl meziročně objem aktiv pod správou o 5 %. Aktiva rostla
díky vyšším objemům nových prodejů, které převýšily odlivy splatných fondů, a částečně díky lepší výkonnosti.
Nové prodeje podílových fondů (zajištěné fondy a ostatní fondy) se meziročně zvýšily o 86 %. Nejsilnější
poptávka byla po smíšených fondech s konzervativním profilem a zajištěných fondech.
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Podrobnosti k výsledkům skupiny ČSOB za 1. pololetí roku 2013
Čistý zisk za 1. pololetí roku 2013
Nižší čistý zisk na pozadí meziročního růstu ztrát ze znehodnocení a prostředí nízkých úrokových sazeb

Prostředí nízkých úrokových sazeb a ztráty ze znehodnocení blíţe běţným hodnotám negativně ovlivnily
čistý zisk za 1. pololetí 2013. Pozitivně k výsledku přispěly vyšší obchodní objemy spolu s vyšší poptávkou po
podílových fondech a produktech z oblasti finančních trhů. Mírně vyšší provozní náklady také přispěly k poklesu
čistého zisku za 1. pololetí 2013 na 6,9 mld. Kč (meziročně -12 %).
Čistý zisk za 2. čtvrtletí klesl na 3,7 mld. Kč (meziročně -5 %) zejména díky nižšímu čistému úrokovému
výnosu, jen částečně kompenzovanému vyššími příjmy z poplatků a provizí, zatímco ztráty ze znehodnocení
zůstaly na stejné úrovni jako loni. Čistý zisk byl o 14 % vyšší než v 1. čtvrtletí 2013 díky nižším ztrátám ze
znehodnocení, vyšším objemům úvěrů, které táhly nahoru čistý výnos z úroků, a kladná jednorázová položka
(viz poznámka).
Návratnost kapitálu (RoE) zůstává na velmi dobré úrovni i přes meziroční pokles na 19,3 %, tažený rovným
dílem vyššími zadrženými zisky a nižším čistým ziskem.
Poznámky:
 Jednorázové položky 1. čtvrtletí 2012 (celkem -0,05 mld. Kč) zahrnuté ve výsledcích: Prodej řeckých státních dluhopisů
(-0,4 mld. Kč), prodej podílu v ČSOB Asset Managementu (0,15 mld. Kč) a zlepšení u dříve znehodnocených historických
případů (0,2 mld. Kč).
 Jednorázové položky 2. čtvrtletí 2012 (celkem 0,1 mld. Kč) zahrnuté ve výsledcích: Prodej podílu v ČMRZB (0,1 mld. Kč).
 Jednorázové položky 4. čtvrtletí 2012 (celkem 0,5 mld. Kč) zahrnuté ve výsledcích: Prodej podílu v ČSOB Pojišťovně
(1,2 mld. Kč), odložené náklady na akvizice v PF (-0,2 mld. Kč), rezervy na odstupné (-0,2 mld. Kč) a tvorba opravné položky
na goodwill v PF (-0,3 mld. Kč).
 Jednorázové položky 2. čtvrtletí 2013 (celkem 0,1 mld. Kč) zahrnuté ve výsledcích: Prodej nestrategického podílu ve
společnosti poskytující platební styk (0,1 mld. Kč).

Obchodní výsledky – úvěry
Růst tažen hypotékami a korporátními/SME úvěry

1

Hypotéky skupiny ČSOB jsou v bilanci dceřiné společnosti ČSOB - Hypoteční banky.
Úvěry ze stavebního spoření skupiny ČSOB jsou v bilanci Českomoravské stavební spořitelny, která je z 55 % vlastněna ČSOB.
Objemy jsou vykazovány v 55% poměru, tedy tak jak vstupují do konsolidované bilance ČSOB.
3
Včetně dluhopisů nahrazujících úvěry.
4
Historické úvěrové případy.
2
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Obchodní výsledky – vklady
Meziroční růst díky retailovým vkladům

1

Stavební spoření skupiny ČSOB je v bilanci ČMSS, která je z 55 % vlastněna ČSOB. Objemy jsou vykazovány z 55 %, tj. tak,
jak vstupují do konsolidované bilance ČSOB.
2
Závazky vůči klientům penzijních fondů.
3
Repo operace s nebankovními finančními institucemi a ostatní.

Řízení rizik
Ukazatel kapitálu Tier 1 dosáhl k 30. červnu 2013 hodnoty 13,8 % oproti 11,8 % k 30. červnu 2012 díky
zadrženému zisku roku 2012 ve výši 2,4 mld. Kč. Likvidita skupiny ČSOB zůstává na velmi vysoké úrovni: poměr
úvěrů ke vkladům se meziročně zvýšil na 78,7 % k 30. červnu 2013 oproti 75,1 % k 30. červnu 2012.
Podíl úvěrů po splatnosti (tj. více než 90 dnů po splatnosti, podle metodologie ČSOB, v souladu s metodologií
skupiny KBC) k 30. červnu 2013 klesl na 3,5 % hrubého objemu úvěrů. Ukazatel nákladů na úvěrové riziko
(credit cost ratio, CCR) je za 1. pololetí 2013 na 0,30 % oproti 0,24 % za 1. pololetí 2012.
Úvěrové riziko pod kontrolou

1

Úvěry a pohledávky k úvěrovým institucím plus úvěry a pohledávky bez úvěrových institucí bez části expozice vůči úvěrovým
institucím připadající na mezibankovní transakce (tj. vklady na peněžním trhu u bank, loro/nostro účty a jiné vypořádací účty)
plus dluhopisy nahrazující úvěry.
2
Metodologie ČSOB v souladu s metodologií skupiny KBC.
3
Rezervy k bilančním položkám.
4
Od začátku roku, anualizováno, včetně mimobilančních položek.
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Náklady na úvěrové riziko
 Za 1. pololetí 2013 dosáhly náklady na úvěrové riziko 791 mil. Kč (meziročně +27 %) a ukazatel nákladů na
úvěrové riziko 30 bazických bodů (Ytd., anualizováno) je meziročně o 6 bazických bodů vyšší, ale stále pod
dlouhodobým průměrem.
 Ve 2. čtvrtletí 2013 bylo vytvořeno 228 mil. Kč opravných položek (meziročně -24 %). Meziročního zlepšení bylo
dosaženo díky rozpouštění opravných položek v oblasti korporátu/SME za současného udržení krytí na
dostatečné úrovni plynoucí z lepší kvality portfolia a vylepšení modelů (data ze zpětného testování ukázaly
nadhodnocení kreditního rizika v předchozím modelu). Náklady na riziko byly meziročně nižší také u hypoték,
úvěrů ze stavebního spoření a u leasingu.
 Mezikvartálně bylo zlepšení ve všech segmentech kromě spotřebitelských úvěrů.
Úvěry po splatnosti
 V 1. a 2. čtvrtletí 2013 meziročně klesl objem nesplácených úvěrů, a tím podíl úvěrů po splatnosti, a to kvůli
změně metodiky (nově klasifikované „nejisté - splácené“ úvěry) v oblasti úvěrů ze stavebního spoření. Tato
změna neovlivnila podíl úvěrů po splatnosti podle metodiky ČNB.
 Mezikvartální nárůst způsobil přesun dvou zoprávkovaných úvěrů korporátních/SME klientů do nesplácených
úvěrů.
 Podíl úvěrů po splatnosti meziročně klesl ve všech segmentech.
 V porovnání s 1. čtvrtletím 2013 je v 2. čtvrtletí 2013 vyšší podíl nesplácených úvěrů u spotřebitelských úvěrů a
v korporátním/SME segmentu, nižší u hypoték, úvěrů ze stavebního spoření a leasingu.
Ukazatel krytí úvěrů po splatnosti
 Krytí úvěrů po splatnosti rezervami na úvěry a pohledávky mezikvartálně vzrostlo na 72,6 %, což jde plně na
vrub zavedení metodiky ČSOB v ČMSS. Mezikvartální pokles způsobil přesun dvou zoprávkovaných úvěrů
korporátních/SME klientů do nesplácených úvěrů.
 Úvěry na bydlení (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření), které tvoří více než polovinu celkového úvěrového
portfolia skupiny, vyžadují menší rezervy, protože jsou z velké části kryté zástavou. Úvěry po splatnosti u zbylé
části portfolia jsou plně kryté rezervami, tj. ukazatel krytí úvěrů po splatnosti je okolo 100 %.

Vybrané trţní podíly skupiny ČSOB v ČR
Celkové úvěry zhruba na stejné úrovni, spotřebitelské úvěry a úvěry ze stavebního spoření nad trhem

Šipky ukazují meziroční změnu.
Tržní podíly k 30. červnu 2013, s výjimkou leasingu, penzijních a podílových fondů, které jsou k 31. březnu 2013.
Pořadí je odhad ČSOB.
1
3

2

Tržní podíl dle zůstatku k uvedenému datu. Tržní podíl dle objemu nových obchodů od začátku roku do daného data.
4
Tržní podíl dle počtu klientů k uvedenému datu. Retailové úvěry bez hypoték a úvěrů ze stavebního spoření.

Pojištění
Šipky ukazují meziroční změnu.
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Rating ČSOB (k 29. srpnu 2013)
Moody’s

Ratingová agentura

Fitch

Dlouhodobý rating

A2
negativní

Výhled
Krátkodobý rating

Prime-1

Finanční síla

C-

Dlouhodobý rating
Výhled

BBB+
stabilní

Krátkodobý rating

F2

Viability rating

bbb+

Podpora

2

Dl. rating platný od:

20.6.2012

3.2.2012

Poslední potvrzení k:

20.6.2012

3.2.2012

Ocenění pro skupinu ČSOB za 1. pololetí 2013
ČSOB byla jmenována nejlepší bankou v ČR; ocenění sbírají také privátní bankovnictví a další segmenty.
Euromone Private
Banking Survey 2013

ČSOB Private Banking oceněn v šetření prestižního magazínu Euromoney jako
nejlepší privátní banka v ČR v celkovém pořadí i řadě dílčích kategorií.

EMEA Finance Nejlepší
banka v ČR za rok 2012

Britský časopis EMEA Finance jmenoval ČSOB nejlepší bankou v ČR. Hlavními
kritérii pro porotu byly tržní podíl, rozsah portfolia, ziskovost a korporátní strategie.

Euroweek transakce
roku 2012 v CEE

Specializovaný magazín Euroweek zařadil dva úvěry poskytnuté ČSOB mezi top
tři transakce roku 2012 v regionu střední a východní Evropy.

Global Finance Nejlepší
banka pro směnné operace

ČSOB byla americkým časopisem Global Finance podesáté vyhlášena nejlepší
bankou v oblasti obchodování s cizími měnami a deriváty.

ACQ Finance Banka roku
v akvizičním financování

ČSOB vyhlášena bankou roku 2013 v oblasti akvizičního financování odborným
magazínem ACQ Finance Magazine, celkově získala ocenění pošesté.

Top zaměstnavatel roku
nad 5 000 zaměstnanců

ČSOB byla vyhlášena druhým nejlepším velkým zaměstnavatelem v ČR (bez
rozlišení oboru podnikání), ČSOB Pojišťovna skončila celkově osmá.

Zlatá koruna 2013

Patria získala zlatou korunu v kategorii Obchodník s cennými papíry, ČSOB
Leasing stříbrnou a bronzovou korunu a Poštovní spořitelna pak bronzovou korunu.

Investice roku 2012

Fondy spravované společností ČSOB Asset Management zvítězily v kategoriích
Fond peněţního trhu 2012 a Konzervativní dluhopisový fond 2012.

Microsoft awards 2013

Bankovní aplikace pod značkami ČSOB a Era zvítězila v kategorii Moderní
aplikace pro Windows 8 a Windows Phone 8.

2. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Mezitímní konsolidovaná účetní závěrka ČSOB za období končící 30. červnem 2013 sestavená podle
Mezinárodního účetního standardu (IAS) 34 Mezitímní účetní výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií
(neauditováno) je uvedena v příloze č. 1 této zprávy.
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3. PROFIL SPOLEČNOSTI
Profil ČSOB a skupiny ČSOB
Z historie ČSOB
1964
1993
1999
2000
2007
2007
2008
2009

ČSOB založena státem jako banka pro poskytování služeb v oblasti financování zahraničního
obchodu a volnoměnových operací s působností na československém trhu.
Pokračování aktivit ČSOB na českém i slovenském trhu i po rozdělení Československa.
Privatizace ČSOB - majoritním vlastníkem ČSOB se stala belgická KBC Bank.
Převzetí podniku Investiční a poštovní banky (IPB).
KBC Bank se stala jediným akcionářem ČSOB po odkoupení minoritních podílů.
Nová ekologická budova ústředí v Praze - Radlicích pro 2 600 zaměstnanců (Stavba roku 2007).
Slovenská organizační složka ČSOB transformována k 1. lednu do samostatné právnické osoby
ovládané společností KBC Bank prostřednictvím 100% podílu na hlasovacích právech.
V prosinci ČSOB prodala KBC Bank svůj podíl ve slovenské ČSOB.

Profil ČSOB a skupiny ČSOB
Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB; Banka), působí jako univerzální banka v České republice.
Představuje hlavní entitu finanční skupiny ČSOB a sama je 100% ovládána společností KBC Group.
ČSOB poskytuje své služby všem klientským segmentům, tj. fyzickým osobám, malým a středním podnikům,
korporátním a institucionálním klientům. V retailovém bankovnictví v ČR působí Banka pod základními
obchodními značkami – ČSOB, Era a Poštovní spořitelna (PS). Klienti jsou obsluhováni prostřednictvím poboček
ČSOB, Era Finančních center a na obchodních místech České pošty (PS) a jsou na nich nabízeny i produkty a
služby celé skupiny ČSOB.
Skupina ČSOB je předním poskytovatelem finančních sluţeb v České republice. Skupina ČSOB svým
zákazníkům nabízí širokou škálu bankovních produktů a sluţeb. Do produktového portfolia ČSOB a jejích
dceřiných společností patří financování potřeb spojených s bydlením (hypotéky a půjčky ze stavebního spoření),
pojistné produkty a penzijní fondy, produkty kolektivního financování a správa aktiv i specializované služby
(leasing a factoring). Skupina ČSOB působí na českém trhu zejména pod obchodními značkami ČSOB, Era,
Poštovní spořitelna, Hypoteční banka a Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS). Své služby skupina ČSOB
poskytuje všem typům zákazníků, a to jak fyzickým osobám, tak malým a středním podnikům, korporátní a
institucionální klientele.
Skupina ČSOB v číslech

31.12.2012

30.6.2013

Zaměstnanci skupiny (přepočtený stav)

7 801

7 554

Klienti ČSOB (Banka)

3 054 tisíc

3 022 tisíc*

Uživatelé internetového bankovnictví (Banka)

1 379 tisíc

1 437 tisíc

Pobočky retail/SME a poradenská centra

561

563

pobočky ČSOB pro retail a SME

238

238

Era Finanční centra

73

74

poradenská centra ČMSS

139

139

centra Hypoteční banky

27

27

pobočky ČSOB Pojišťovny

84

85

Leasingové pobočky ČSOB

13

11

Korporátní pobočky ČSOB

11

11

PS - obchodní místa České pošty

cca 3 200

cca 3 200

Bankomaty (Banka)

914

939

* Počet klientů ČSOB (pouze Banka) se snížil kvůli uzavírání neaktivních účtů, bez tohoto vlivu by počet klientů byl na stejné
úrovni jako před rokem (3 076 tisíc).

Výroční zprávy a další informace o ČSOB a skupině ČSOB jsou k dispozici na webových stránkách www.csob.cz.

Profil skupiny KBC
ČSOB je stoprocentní dceřinou společností KBC Bank NV. Jediným akcionářem společnosti KBC Bank je KBC
Group NV.
Skupina KBC je integrovaná, multikanálová bankopojišťovací skupina, která se zaměřuje především na
klientelu v oblasti fyzických osob, malých a středních podniků a středně velkých korporací. Skupina působí
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především na svých domácích trzích – v Belgii a zemích střední a východní Evropy (v České republice, na
Slovensku, v Bulharsku a Maďarsku) – a působí i v dalších zemích a regionech celého světa.
Na konci roku 2012 skupina KBC na svých pěti domácích trzích obsluhovala zhruba 9 milionů klientů
a zaměstnávala cca 37 tisíc zaměstnanců (přepočtený stav; bez zaměstnanců společností určených k prodeji),
z toho asi polovinu v zemích střední a východní Evropy.
Zjednodušené schéma skupiny KBC k 30. červnu 2013
KBC Group NV

100 %

100 %

KBC Bank

100 %

KBC Insurance

ČSOB

Akcie KBC Group jsou obchodovány na burze Euronext v Bruselu a Burze cenných papírů v Lucemburku.
Kmenovými akcionáři KBC Group jsou KBC Ancora, Cera, MRBB (sdružení zemědělců) a ostatní kmenoví
akcionáři.
S platností od 1. ledna 2013 uspořádala KBC Group své aktivity na klíčových trzích do tří obchodních divizí –
Belgie, Česká republika a Mezinárodní trhy. Divize Česká republika zahrnuje všechny obchodní aktivity KBC
Group v České republice. Vedle skupiny ČSOB zahrnuje Divize také ČSOB Pojišťovnu, ČSOB Asset
Management a Patrii Online.
KBC Group v číslech

31.12.2012

30.6.2013

mld. EUR

256,9

253,3

Klientské úvěry a pohledávky

mld. EUR

128,5

131,8

Klientská depozita a dluhové cenné papíry

mld. EUR

159,6

167,4

mil. EUR

612

1 037

mil. EUR

1 496

843

Ukazatel Tier 1, KBC Group (podle Basel II)

%

13,8

16,8

Poměr nákladů a výnosů (C/I; upravený výsledek)

%

57

50

Celková aktiva

Čistý zisk
Čistý upravený výsledek

Více informací lze nalézt na webových stránkách www.kbc.com.

ČSOB jako osoba ovládaná a ovládající
V rámci skupiny KBC a skupiny ČSOB působí ČSOB jako osoba ovládaná i osoba ovládající ve smyslu nařízení
Komise (ES) č. 809/2004.
ČSOB je osobou ovládanou. Jediným akcionářem společnosti ČSOB je společnost KBC Bank NV
(IČ 90029371).
Jediným vlastníkem společnosti KBC Bank je KBC Group NV (IČ 90031317). KBC Bank i KBC Group mají sídlo
na adrese: Havenlaan 2, B-1080 Brussels (Sint-Jans Molenbeek), Belgie.
KBC Bank a KBC Group ovládají ČSOB na základě dispozice se 100 % hlasů, jak plyne z účasti KBC Bank ve
společnosti ČSOB. ČSOB důsledně dodržuje právní předpisy platné na území České republiky, které zabraňují
zneužití této kontroly. V období od 1. ledna do 30. června 2013 ČSOB nedržela žádné vlastní akcie ani akcie KBC
Bank či KBC Group.
ČSOB je zároveň osobou ovládající. Údaje o společnostech ovládaných ČSOB k 30. červnu 2013 ve smyslu
§ 66a obchodního zákoníku jsou uvedeny v příloze č. 2 této zprávy.
ČSOB není závislá na žádné jiné společnosti ve skupině.

4. ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ORGÁNY
Systém řízení a správy ČSOB sestává ze dvou základních orgánů, a to představenstva a dozorčí rady.
Představenstvo zastupuje ČSOB ve všech otázkách a je pověřeno jejím řízením, zatímco dozorčí rada je
kontrolním orgánem, který dohlíží na výkon působnosti představenstva. ČSOB rovněž zřídila výbor pro audit,
který od ledna 2010 působí jako samostatný orgán společnosti. Členy výboru pro audit volí valná hromada ČSOB.
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Představenstvo a vrcholové výkonné vedení
Představenstvo ČSOB, statutární orgán společnosti, je složeno z vedoucích zaměstnanců ČSOB. Od 1. ledna
2013 je osmičlenné.
Vrcholové výkonné vedení ČSOB je přímo řízeno představenstvem a je tvořeno vedoucími zaměstnanci Banky
ve funkcích generálního ředitele a vrchních ředitelů.
V 1. pololetí 2013 nedošlo k žádným změnám ve složení představenstva a vrcholového výkonného vedení.
Oblasti řízení jednotlivých členů vrcholového výkonného vedení ČSOB jsou popsány v organizační struktuře
ČSOB, která je uvedena v příloze č. 3 této zprávy.
Sloţení představenstva a vrcholového výkonného vedení je totoţné.
Představenstvo ČSOB
Jméno a příjmení
Vznik členství

Funkce
2

Pavel Kavánek

předseda

Petr Hutla

Vrcholové výkonné vedení ČSOB

Aktuální funkční
1
období člena od

17.10.1990

20.5.2009

člen

27.2.2008

28.2.2013

Marek Ditz

člen

1.1.2013

1.1.2013

Petr Knapp

člen

20.5.1996

Jan Lamser

člen

Bartel Puelinckx

Funkce
vykonávána od

Funkce
generální ředitel

29.1.1993

vrchní ředitel,
Specializované bankovnictví
a pojištění

1.1.2013

vrchní ředitel,
Vztahy s klienty

1.1.2013

20.5.2009

vrchní ředitel,
Korporátní bankovnictví a
finanční trhy

1.1.2013

26.5.1997

20.5.2009

vrchní ředitel,
Convenience Services

1.1.2013

člen

8.12.2010

8.12.2010

vrchní ředitel,
Řízení financí

1.5.2010

Koen Wilmots

člen

8.12.2010

8.12.2010

vrchní ředitel,
Operační řízení

1.1.2013

Jiří Vévoda

člen

8.12.2010

8.12.2010

vrchní ředitel,
Řízení rizik

1.1.2013

3

1

Funkční období člena představenstva zvoleného před změnou stanov ČSOB účinnou od 3. června 2011 je pětileté,
jinak čtyřleté.
2
3
Datum začátku aktuálního funkčního období předsedy 20. května 2009. Zvolen na další funkční období.

Dozorčí rada ČSOB
Dozorčí rada ČSOB dohlíží na výkon působnosti představenstva a v 1. pololetí 2013 měla devět členů.
Funkce

Jan Švejnar

předseda

9.10.20033

20.5.2009

Marko Voljč

člen

29.6.2010

29.6.2010

Guy Libot

člen

1.12.2010

1.12.2010

Patrick Roland Georges Zeno Vanden Avenne

člen

22.4.2006

15.6.2011

2

3

5

Hendrik George Adolphe Gerard Soete

člen

24.2.2007

Jan Gysels

člen

14.2.2013

14.2.2013

23.6.2005

23.6.2010

4

23.6.2010

23.6.2010

4

23.6.2010

23.6.2010

4

František Hupka

člen

Martina Kantová

členka

Ladislava Spielbergerová
1

Vznik členství

Aktuální funkční
1
období člena od

Jméno a příjmení

členka

20.6.2012

Funkční období člena dozorčí rady zvoleného před změnou stanov ČSOB účinnou od 3. června 2011 je pětileté, jinak čtyřleté.

2

Datum začátku aktuálního funkčního období předsedy 3. června 2009.

3

Kooptován/-a.

4

Zvolen/-a zaměstnanci.

5

Zvolen na další funkční období.

13

Výbor pro audit ČSOB
Výbor pro audit ČSOB působí jako samostatný orgán společnosti a má čtyři členy. Členy výboru pro audit volí
valná hromada ČSOB.
Jméno a příjmení
1

Vznik členství

Funkce

Guy Libot

předseda

člen dozorčí rady ČSOB

Jan Švejnar

člen

předseda dozorčí rady ČSOB

1.1.2010

Jan Gysels

člen

člen dozorčí rady ČSOB

5.4.2013

Petr Šobotník

nezávislý člen

Není členem žádného jiného orgánu ČSOB.

1.2.2011

1.12.2010

1

Předseda od 1. července 2011.

2

Od 23. února 2007 do 31. prosince 2009 byl členem auditního výboru, pracovního orgánu dozorčí rady ČSOB.

2

Změny v řídících a kontrolních orgánech ČSOB v 1. pololetí 2013
Dne 21. prosince 2012 KBC Bank jako jediný akcionář ČSOB rozhodla takto:
 Od 1. ledna 2013 došlo k rozšíření počtu členů představenstva a vrcholového výkonného vedení ČSOB ze
sedmi na osm. Novým členem představenstva ČSOB (a členem vrcholového výkonného vedení ČSOB) se
stal od 1. ledna 2013 Marek Ditz (do 31. prosince 2012 vedl útvar Korporátní a institucionální bankovnictví).
Dne 14. února 2013 KBC Bank jako jediný akcionář ČSOB rozhodla takto:
 Philip Marck byl odvolán z dozorčí rady ČSOB s účinností ke dni 14. února 2013.


Jan Gysels byl zvolen členem dozorčí rady ČSOB s účinností ke dni 14. února 2013.



Petr Hutla byl zvolen členem představenstva ČSOB na další funkční období s účinností ke dni 28. února 2013.

Dne 5. dubna 2013 KBC Bank jako jediný akcionář ČSOB rozhodla takto:
 Philip Marck byl odvolán z výboru pro audit ČSOB s účinností ke dni 5. dubna 2013.


Jan Gysels byl jmenován členem výboru pro audit ČSOB s účinností ke dni 5. dubna 2013.

5. CENNÉ PAPÍRY ČSOB
Akcie
K 30. 6.2013

Akcie ČSOB

K 23.7.2013*

ISIN

CZ0008000288

Druh

Kmenové akcie

Forma

Na majitele

Podoba

Zaknihovaná

Počet emitovaných akcií

292 750 000 ks

292 750 001 ks

Jmenovitá hodnota

20 Kč

20 Kč

Celkový objem emise

5 855 000 000 Kč

5 855 000 020 Kč

5 855 000 000 Kč

5 855 000 020 Kč

Splaceno 100 %

Splaceno 100 %

Základní kapitál
* Datum zápisu v obchodním rejstříku.

100% vlastníkem akcií ČSOB je společnost KBC Bank NV, se sídlem Havenlaan 2, B-1080 Brussels (Sint-Jans
Molenbeek), Belgie.
Akcie ČSOB se neobchodují na evropském regulovaném trhu.
ČSOB nevydala žádné vyměnitelné dluhopisy nebo prioritní dluhopisy ve smyslu § 160 obchodního zákoníku.
V 1. pololetí 2013 nedržela ČSOB žádné vlastní akcie ani nevydala žádné zatímní listy.

14

Dluhopisy (dosud nesplacené)
V České republice je ČSOB emitentem dluhopisů a hypotečních zástavních listů (HZL), které byly vydány v rámci
dluhopisového programu ČSOB. Tento program byl schválen v listopadu 2003 Komisí pro cenné papíry (včetně
společných emisních podmínek pro předem neurčený počet emisí dluhopisů) v maximálním objemu
nesplacených dluhopisů 30 mld. Kč s dobou trvání programu 10 let.
K 30. červnu 2013 evidovala ČSOB následující emise dluhopisů, které vydala v České republice v rámci
dluhopisového programu:
Název dluhopisu

ISIN

Objem vydaných
dluhopisů

Datum emise

(jmenovitá hodnota)

Hypoteční zástavní list ČSOB 4,60%/2015

CZ0002000706

15.11.2005

mil. Kč

1 300

Dluhopis ČSOB VAR/2018

CZ0003701799

22.12.2008

mil. Kč

10

Dluhopis ČSOB Inflace I/2015 (1. tranše)

CZ0003702292

10.3.2010

mil. Kč

170

Dluhopis ČSOB ZERO CZK XIV/2013

CZ0003702417

14.7.2010

mil. Kč

500

Dluhopis ČSOB Komodity II/2013 (1. tranše)

CZ0003702425

15.9.2010

mil. Kč

22,5

Dluhopis ČSOB koš akcií/2015 (1. tranše)

CZ0003702441

27.10.2010

mil. Kč

121,7

Dluhopis ČSOB ZERO USD III/2014

CZ0003702524

13.1.2011

mil. USD

10

Dluhopis ČSOB 3M PRIBOR/2016 (1. tranše)

CZ0003702540

2.3.2011

mil. Kč

149

Dluhopis ČSOB Inflace II/2016 (dvě tranše)

CZ0003702789

17.3.2011

mil. Kč

630

Dluhopis ČSOB Měny II/2016 (1. tranše)

CZ0003702821

5.5.2011

mil. Kč

280

Dluhopis ČSOB koš akcií II/2016 (1. tranše)

CZ0003702839

9.6.2011

mil. Kč

111,3

Dluhopis ČSOB likvidní IV/2017 (tři tranše)

CZ0003703050

2.2.2012

mil. Kč

2 400

Dluhopis ČSOB 3M PRIBOR II/2017 (1. tranše)

CZ0003703183

29.3.2012

mil. Kč

210

Dluhopis ČSOB likvidní V/2017

CZ0003703258

17.4.2012

mil. Kč

1 000

Dluhopis ČSOB likvidní VI/2017 (dvě tranše)

CZ0003703472

6.8.2012

mil. Kč

2 000

Dluhopis ČSOB likvidní VII/2017 (1. tranše)

CZ0003703480

12.10.2012

mil. Kč

1 000

V březnu 2013 vydala ČSOB v České republice následující emisi investičních certifikátů:
Název investičního certifikátu

ISIN

Datum emise

Objem vydaných
investičních certifikátů
(jmenovitá hodnota)

ČSOB Investiční certifikát I (1. tranše)

CZ0000300157

27.3.2013

mil. Kč

212

Dluhopis ČSOB VAR/2018 je přijat k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s.;
obchodování s dluhopisy bylo zahájeno dne 22. prosince 2008. Ostatní dluhopisy, HZL a investiční certifikáty
nejsou cennými papíry přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu.
Účelem vydání dluhopisů a investičních certifikátů ČSOB je především rozšíření nabídky investičních produktů
pro klienty Banky.
Prospekt dluhopisového programu, doplňky k němu a emisní dodatky a prospekt investičních certifikátů
jsou stejně tak jako prospekt Dluhopisu ČSOB VAR/2018 k dispozici na internetových stránkách ČSOB
www.csob.cz.
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6. DALŠÍ INFORMACE
Rozhodnutí jediného akcionáře ČSOB při výkonu působnosti valné hromady
podle ustanovení § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku
KBC Bank NV jako jediný akcionář společnosti ČSOB:
1. Schválila dne 17. dubna 2013 řádnou nekonsolidovanou účetní závěrku ČSOB k 31. prosinci 2012 a řádnou
konsolidovanou účetní závěrku ČSOB k 31. prosinci 2012 sestavené podle EU IFRS.
2. Schválila dne 28. června 2013 rozdělení nekonsolidovaného čistého zisku ČSOB za rok 2012 uvedeného
v řádné nekonsolidované účetní závěrce ČSOB k 31. prosinci 2012 v celkové výši 15 679 245 tis. Kč tímto
způsobem:
- Část nekonsolidovaného čistého zisku ČSOB v celkové výši 13 320 125 tis. Kč byla rozdělena mezi
akcionáře. Dividenda na akcii činila 45,50 Kč. Dividendy byly vyplaceny v červenci 2013.
- Část nekonsolidovaného čistého zisku ČSOB v celkové výši 2 359 120 tis. Kč byla převedena na účet
nerozdělený zisk z minulých let.

Informace k soudním sporům
Nejvýznamnější soudní spory ČSOB k 30. červnu 2013 jsou uvedeny v následujících tabulkách včetně sporné
částky (bez případného příslušenství).
I. spory vedené ČSOB (žalobce)
Pohledávka (mil. Kč)

Subjekt sporu
1

Česká republika – Ministerstvo financí

1 420

II. spory vedené proti ČSOB (žalovaná)
Závazek (mil. Kč)

Subjekt sporu
1

ICEC-HOLDING, a.s.

11 893

2

imAGe Alpha, a.s.

11 227

3

JUDr. Věslav Németh

1 682

4

Konkurzní správce Chemapol Group, a.s.

1 450

Soudní spor, který je uveden v seznamu I., nepředstavují riziko ani v případě prohry.
Podle názoru ČSOB žádný soudní spor uvedený v seznamu II. nepředstavuje žádné riziko vzhledem ke své
naprosté nedůvodnosti. Navíc u soudních sporů uvedených v seznamu II. pod čísly 1 a 3 má ČSOB rizika
případné prohry pokryta slibem odškodnění ČNB uzavřeným v souvislosti s prodejem podniku IPB.

Události v oblasti společenské odpovědnosti v 1. pololetí 2013
ČSOB stále investuje do společnosti a své komunity

Odpovědné podnikání

Vzdělávání

ČSOB se zapojila do pomoci po povodních. Zaměstnanci pomáhali
s odstraňováním následků neziskovým organizacím i svým kolegům. Přispěli také
do Sbírky pro Domov Sue Ryder pečující o seniory. ČSOB zároveň podpořila
benefiční koncert pro oběti povodní.
ČSOB Nadační program vzdělání podpořil 11 projektů na zvýšení finanční
gramotnosti. Jednalo se o iniciativy zaměřené na finanční vzdělávání seniorů,
žáků základních a středních škol a osob se zdravotním postižením. S hodnocením
projektů pomáhali také dobrovolníci z řad zaměstnanců.

Diverzita

ČSOB chce zvýšit podíl osob se zdravotním postižením mezi svými zaměstnanci, a
to nejen prostřednictvím vyškolených personálních konzultantů, ale i interní
kampaně s názvem Fandím OZP. Během ní vycházejí články v interních médiích,
na speciálním webu na intranetu a na plakátech.

Ţivotní prostředí

V rámci programu ČSOB a Era pro podporu regionů byly podpořeny tři vítězné
projekty Velkých komunitních grantů, jejichž tématem je obnova kulturní krajiny a
péče o ţivotní prostředí.
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Následné události po 30. červnu 2013
ICT
ČSOB od 1. června 2009 využívá outsourcovaných sluţeb v oblasti ICT – do 30. června 2013 poskytovaných
1
KBC Global Services Czech Branch, organizační složka (dále jen KBC GS CZ); od 1. července 2013, po
sloučení společností KBC Group NV a KBC Global Services NV do jednoho právního subjektu, poskytovaných
2
KBC Group NV Czech Branch, organizační sloţka (dále jen KBC Group Czech Branch).
Outsourcovaných služeb v oblasti ICT poskytovaných KBC GS CZ, respektive od 1. července 2013 KBC Group
Czech Branch, využívají i další společnosti skupiny ČSOB – např. Hypoteční banka, ČSOB Asset Management,
ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Factoring a také ČSOB Pojišťovna.
1

KBC GS CZ, IČ 28516869, se sídlem na adrese Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, byla organizační složkou belgické KBC
Global Services NV.
KBC Group Czech Branch, IČ 28516869, se sídlem na adrese Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, je organizační složkou
belgické KBC Group NV.

2

Základní kapitál
KBC Bank NV jako jediný akcionář společnosti ČSOB rozhodla dne 11. července 2013 o zvýšení základního
kapitálu ČSOB z dosavadní výše 5 855 000 000 Kč o částku 20 Kč na 5 855 000 020 Kč*, přičemž:
- zvýšení základního kapitálu bylo provedeno upsáním jedné nové kmenové akcie na majitele,
v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 20 Kč,
- emisní kurz nové akcie je 8 000 000 000 Kč s tím, že emisní ážio akcie je 7 999 999 980 Kč.
* Zapsáno v obchodním rejstříku dne 23. července 2013.

Podřízený dluh
ČSOB přijala k podpoře svého kapitálu podřízený dluh ve výši 12 mld. Kč ve dvou tranších: 5 mld. Kč v září 2006
se splatností 29. září 2016 a 7 mld. Kč v únoru 2007 se splatností 28. března 2017. Ve 2. čtvrtletí 2012 ČSOB
předčasně 4 mld. Kč z 1. tranše podřízeného dluhu splatila.
ČSOB se dohodla s věřitelem o splacení zbývající části podřízeného dluhu ve výši 8 mld. Kč v srpnu 2013.

7. OČEKÁVANÝ VÝVOJ
Očekávaná hospodářská a finanční situace ve 2. pololetí roku 2013
V prvních šesti měsících roku zaznamenala česká ekonomika pokles, když HDP za první čtvrtletí 2013 poklesl
meziročně o 2,4 % a HDP za druhé čtvrtletí 2013 podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu poklesl
meziročně o 1,2 %. Důležitější je ale fakt, že česká ekonomika se ve druhém čtvrtletí 2013 dostala z recese, když
HDP za druhé čtvrtletí 2013 vzrostl mezikvartálně o 0,7%. Dle makroekonomických prognóz České národní banky
lze očekávat, že HDP za celý rok 2013 klesne meziročně o 1,5 %.
Skupina ČSOB dosáhla v první polovině roku 2013, jak bylo v souladu s prostředím nízkých úrokových sazeb
očekáváno, nižší ziskovosti, udržela si vysokou kvalitu aktiv, úroveň kapitalizace i likvidity. Jediný akcionář
společnosti ČSOB rozhodl o zadržení zisku z roku 2012 ve výši 2,4 mld. Kč v ČSOB za účelem dalšího posílení
kapitálové pozice. Ve druhé polovině roku 2013 se skupina ČSOB i nadále soustředí na poskytování služeb
vysoké kvality svým klientům. Stejně jako doposud je i nadále cílem ČSOB lépe uspokojovat potřeby svých
stávajících klientů a dále posílit klíčové dovednosti potřebné pro dlouhodobé udržení odlišnosti skupiny ČSOB na
finančním trhu. Obsluha segmentů bankovnictví pro fyzické osoby a SME bude i ve druhém pololetí 2013 klíčovou
částí podnikání skupiny ČSOB. V oblasti služeb korporátního bankovnictví bude skupina ČSOB nadále aplikovat
řízení vytvořené hodnoty. Skupina ČSOB bude nadále usilovat o udržení solidní ziskovosti i svého důrazu na
kvalitu aktiv. Na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ČSOB o navýšení kapitálu ČSOB o 8 mld. Kč,
se ČSOB dohodla s věřitelem o splacení zbývající části podřízeného dluhu ve výši 8 mld. Kč v srpnu 2013, což
povede k celkovému vylepšení kvality regulatorního kapitálu. Dále vylepšená, již tak silná, kapitálová a likviditní
pozice skupiny ČSOB umožňuje vyšší růst úvěrového portfolia než vkladů celkem. Představenstvo předpokládá,
že kreditní náklady budou v druhé polovině roku 2013 pokračovat v konvergenci k dlouhodobému průměru.
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8. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Osoby odpovědné za Zprávu o činnosti ČSOB za 1. pololetí roku 2013 prohlašují, ţe:
Zpráva o činnosti ČSOB za 1. pololetí roku 2013 podává podle jejich nejlepšího vědomí věrný a poctivý obraz
o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření ČSOB a jejího konsolidačního celku za
uplynulé pololetí a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření
ČSOB a jejího konsolidačního celku.

V Praze dne 29. srpna 2013

Československá obchodní banka, a. s.
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9. PŘÍLOHY
1

Mezitímní konsolidovaná účetní závěrka ČSOB za období končící 30. červnem 2013

2

Společnosti skupiny ČSOB

3

Organizační struktura ČSOB

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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Příloha č. 2 Zprávy o činnosti ČSOB za 1. pololetí roku 2013

Společnosti skupiny ČSOB k 30. červnu 2013

Podíl ČSOB na:

Právnická osoba

Celkem

Přímý

Nepřímý

Hlas.
právech
celkem

%

%

%

%

Základním kapitálu

Obchodní jméno
IČ

Sídlo

Předmět podnikání

Základní kapitál
Kč

Nepřímá účast
přes koho

Kons.
dle EU
IFRS

A/N

Ovládané osoby
Bankovní informační technologie, s.r.o.
63987686

Automatizované zpracování dat a poskytování
softwaru, tvorba sítě terminálů pro snímání
platebních karet
Centrum Radlická a.s.

26760401

Realitní činnost, pronájem nemovitostí, bytů a
nebytových prostor

Praha 5,
Radlická 333/150

20 000 000

100,00

100,00

není

100,00

není

A

Praha 5,
Radlická 333/150

500 000 000

100,00

100,00

není

100,00

není

A

2 000 000 000

100,00

100,00

není

100,00

není

A

70 800 000

100,00

100,00

není

100,00

není

A

Praha 4,
Na Pankráci 310/60

3 050 000 000

100,00

100,00

není

50,82

není

A

Praha 4,
Na Pankráci 60/310

2 000 000

100,00

není

100,00

100,00

ČSOB Leasing

A

Praha 5,
Radlická 333/150

300 000 000

100,00

100,00

není

100,00

není

A

Praha 5,
Radlická 333/150

878 000 000

61,61

59,79

1,82

95,67

ČSOB AM/IS,
ČSOB Pojišťovna

A

1 000 000

100,00

není

100,00

100,00

ČSOB Factoring

A

Praha 5,
Radlická 333/150

5 076 334 500

100,00

100,00

není

100,00

není

A

Praha 5,
Radlická 333/150

6 570 000

61,61

není

61,61

95,67

ČSOB Property
fund

A

Praha 8,
Thámova 181/20

62 000 000

70,09

0,50

69,59

70,09

ČSOB Advisory

A

Bratislava,
Medená 22/98, SR

130 000

61,61

není

61,61

95,67

ČSOB Property
fund

A

Bratislava,
Medená 22/98, SR

48 371 000

61,61

není

61,61

95,67

ČSOB Property
fund

A

8 136 873

100,00

100,00

není

100,00

není

A

1 500 000 000

55,00

55,00

není

55,00

není

A

ČSOB Advisory, a.s.
27081907

Praha 5,
Činnost podnikatelských, finančních, ekonomických a Radlická 333/150
organizačních poradců

ČSOB Factoring, a.s.
45794278
Factoring
ČSOB Leasing, a.s.

Praha 10,
Benešovská 2538/40

3)

63998980
Leasing
ČSOB Leasing pojišť ovací makléř, s.r.o.
27151221
Pojišťovací makléř
ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB
61859265
Penzijní připojištění
ČSOB Property fund, uzavřený investiční fond, a.s.,
27924068

člen skupiny ČSOB

4)

Kolektivní investování
Eurincasso, s.r.o.
61251950

Činnost ekonomických a organizačních poradců,
vymáhání pohledávek
Hypoteční banka, a.s.

13584324
Hypoteční bankovnictví
Merrion Properties s.r.o.
25617184

Realitní činnost, pronájem nemovitostí, bytů a
nebytových prostor
MOTOKOV a.s. v likvidaci

00000949
Velkoobchod se stroji a technickými potřebami
Property LM, s.r.o. v likvidaci
36859516

Realitní činnost, pronájem nemovitostí, bytů a
nebytových prostor
Property Skalica, s.r.o.

36859541

Realitní činnost, pronájem nemovitostí, bytů a
nebytových prostor
TEE SQUARE LIMITED, Ltd.

2)

99999999

Poradenské služby investičním fondům v karibské
oblasti

Praha 10,
Benešovská 2538/40

British Virgin Islands, Tortola,
Road Town, Third Floor, The
Geneva Place, P.O.Box 986

Společný podnik
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
49241397
Stavební spořitelna

Praha 10,
Vinohradská 3218/169

1)

Podíl ČSOB na:

Právnická osoba
IČ

Celkem

Přímý

Nepřímý

Kč

%

%

%

%

1 200 000

20,00

20,00

není

20,00

není

A

Praha 4,
Lhotecká 793/3

186 834 000

42,82

42,82

není

42,82

není

A

Praha 5,
Radlická 333/150

499 000 000

40,08

40,08

není

40,08

není

A

Pardubice,
Zelené předměstí,
Masarykovo náměstí 1458

2 796 248 000

0,24

0,24

není

40,00

není

A

Pardubice,
Zelené předměstí,
Masarykovo náměstí 1458

400 000

0,24

není

0,24

40,00 ČSOB Pojišťovna

A

45 000 000

10,00

10,00

není

10,00

není

N

13 382 866 400

27,39

10,77

16,62

27,39

ČSOB Advisory,
ČSOB Pojišťovna

A

Praha 8,
Pod Hájkem 1

29 000 000

29,00

29,00

není

29,00

není

A

Praha 9-Libeň,
Podvinný mlýn 2178/6

20 000 000

23,25

23,25

není

23,25

není

A

Sídlo

Předmět podnikání

Kons.
dle EU

Hlas.
právech
celkem

Základním kapitálu

Obchodní jméno
Základní kapitál

Nepřímá účast
přes koho

IFRS

A/N

Ostatní
CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s.
26199696

Praha 4,
Poskytování softwaru, poradenství v oblasti softwaru Na Vítězné pláni 1719/4
a hardwaru, zpracování dat, správa počítačových sítí,
služby databank
COFELY REN s.r.o.

26760401
Výroba a prodej solární energie
ČSOB Asset Management, a.s., investiční
25677888

společnost

5)

(dále ČSOB AM/IS)

Kolektivní a individuální správa portfolií
ČSOB Pojišť ovna, a. s, člen holdingu ČSOB

6)

45534306
Pojišťovací a zajišťovací činnost

27479714

ČSOB Pojišť ovací servis, s.r.o., člen holdingu
ČSOB
Zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví
E.T.I., a.s. – v likvidaci

60736682

Ratíškovice 502
Provozování energetických zařízení
IP Exit, a.s.

7)

45316619
Bez činnosti
Premiéra TV, a.s.
63078104
Bez činnosti
První certifikační autorita, a.s.
26439395
Administrativní správa, certifikační služby

Praha 1,
Senovážné náměstí 32

Další právnické osoby s podílem ČSOB na základním kapitálu / hlasovacích právech nižším než 10 %.

1)

Seznam subjektů zahrnutých do konsolidačního celku ČSOB dle EU IFRS k 30. červnu 2013 .

2)

IČ 99999999 - jde o zahraniční subjekt.

3)

Podíly na hlasovacích právech: ČSOB 50,82 %, KBC Lease Holding 49,18 %.

4)

Podíly na základním kapitálu: ČSOB 59,79 %, ČSOB AM/IS 4,33 %, ČSOB Pojišťovna 35,88 %;
podíly na hlasovacích právech: ČSOB 95,67 %, ČSOB AM/IS 4,33 %.

5)

Podíly na základním kapitálu: ČSOB 40,08 %, KBC Participations Renta C 59,92 %;
podíly na hlasovacích právech: ČSOB 40,08 %; KBC Participations Renta C 59,92 %.

6)

Podíly na základním kapitálu: ČSOB 0,24 %, KBC Insurance 99,76 %;
podíly na hlasovacích právech: ČSOB 40 %, KBC Insurance 60 %.

7)

Podíly na základním kapitálu: ČSOB 10,77 %, ČSOB Advisory 16,62 %, ČSOB Pojišťovna 0,11 %;
podíly na hlasovacích právech: ČSOB 10,77 %, ČSOB Advisory 16,62 %.

1)

N

Příloha č. 3 Zprávy o činnosti ČSOB za 1. pololetí roku 2013

Organizační struktura ČSOB k 30. červnu 2013

Generální ředitel
Pavel Kavánek

Řízení lidských zdrojů

Vnitřní audit

Kancelář

Specializované bankovn. a pojištění
Petr Hutla - vrchní ředitel

Vztahy s klienty
Marek Ditz - vrchní ředitel

Korporátní bankovn. a fin.trhy
Petr Knapp - vrchní ředitel

Spotřební financování

Podpora prodejní sítě

Korporátní a institucionální bankovnictví

Rozvoj obchodu special.bank. a pojištění

Potřeby zákazníků

Finanční trhy

Pobočková síť

Facilities Management

ČSOB Pojišťovna

Hypoteční banka

Convenience Services
Jan Lamser - vrchní ředitel

Platby a produkty

Distribuce

Design, komunikace a marketing

Řízení financí
Bartel Puelinckx - vrchní ředitel

Operační řízení
Koen Wilmots - vrchní ředitel

Řízení rizik
Jiří Vévoda - vrchní ředitel

Vztahy k investorům

Zpracování operací a nákup

Compliance

Finance

Právní služby

Strategické řízení rizik

Úvěry

Řízení rizik - sdílené služby

Řízení aktiv a pasiv

Řízení rizik skupiny

Business Development Convenience Services
Firemní bankovnictví
R&D, Business Intelligence
Privátní bankovnictví

Komunikace
Obchodní technologie a podpora procesů

ČMSS
Poštovní spořitelna

ČSOB Leasing

ČSOB Factoring

ČSOB Penzijní společnost

ČSOB Asset Management

Strategie a rozvoj

