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další informace

Podrobné finanční a provozní informace o Skupině Komerční banky jsou 
k dispozici v dalších publikacích na webových stránkách KB pro akcionáře 
a investory www.kb.cz/cs/o-bance/vztahy-s-investory/index.shtml. 
Další informace o společenské odpovědnosti a etice v Komerční bance 
a aktuální informace o správě společnosti jsou k dispozici v sekci O bance 
(http://www.kb.cz/cs/o-bance/o-nas/zakladni-informace.shtml). Informace 
o produktech a službách KB jsou dostupné z hlavní stránky KB www.kb.cz. 

Tento dokument obsahuje předpovědi týkající se cílů a strategií Skupiny 
Komerční banky. Tyto předpovědi jsou založeny na mnoha obecných 

a specifických předpokladech, a proto existuje riziko, že nebudou splněny. 
Předpovědi jsou platné v době vytvoření, a proto nelze očekávat, že jsou nebo 
budou revidovány nebo aktualizovány na základě nových informací nebo 
pozdějších událostí. Čtenářům se proto doporučuje, aby nespoléhali na tyto 
informace ve větší než opodstatněné míře, protože budoucí výsledky Skupiny 
budou ovlivněny řadou faktorů, a tudíž se mohou lišit od současných odhadů.

Čtenářům se doporučuje při tvorbě jejich investičního rozhodnutí vzít v úvahu 
faktory nejistoty a rizika na základě informací uvedených v tomto dokumentu. 

kontaktní údaje

komerční banka, a.s.
Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Telefon: +420 485 262 800
Fax: +420 224 243 020
E-mail: mojebanka@kb.cz
Internet: www.kb.cz

kontakt pro akcionáře a investory:
Vztahy s investory
Telefon:  +420 955 532 155–6,  

+420 955 532 734
Fax: +420 224 229 315
E-mail: investor_relations@kb.cz



3

Profil Skupiny Komerční banky

Komerční banka, a.s., (dále také „KB“ nebo „Banka“) je 
mateřskou společností Skupiny KB (dále také „Skupina“) a je 
součástí mezinárodní finanční skupiny Société Générale. KB 
je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti 
retailového, podnikového a investičního bankovnictví doplněných 
specializovanými finančními službami, které poskytují dceřiné 
společnosti KB nebo další společnosti ve skupině SG. 
K hlavním přednostem KB oproti konkurenci patří dlouhodobé 
partnerství s klienty, blízkost k nim prostřednictvím sítě poboček 
a pokročilých kanálů přímého bankovnictví, vysoce kvalitní 
poradenství klientům a komplexní nabídka produktů s přidanou 
hodnotou. Skupina KB působí v České republice a poskytuje 
také služby korporátním klientům na Slovensku. Komerční banka 
je českou veřejně obchodovanou bankou. K 30. červnu 2016 
měla KB 45 826 akcionářů, z toho 40 244 byly soukromé osoby 
z České republiky. 

vize a mise
dlouhodobě vzájemně přínosné vztahy s klienty a dalšími 
partnery
Komerční banka je univerzální bankou s diverzifikovaným 
distribučním modelem. KB nabízí svým klientům komplexní 
nabídku finančních produktů a služeb. Neustálými inovacemi se 
Banka snaží co nejlépe postihnout měnící se požadavky klientů 
a umožnit sestavení nabídky na míru konkrétnímu zákazníkovi.

vytvářet hodnotu pro zákazníky, akcionáře a zaměstnance
KB se zaměřuje na stálý rozvoj svých obchodních aktivit 
a zároveň obezřetně řídí související rizika. Spolupráce s ostatními 
členy Skupiny KB, společnostmi ze skupiny SG a s dalšími 
partnery umožňuje Komerční bance poskytovat vysoce 
sofistikované produkty a potřebnou flexibilitu v neustále se 
měnícím prostředí. Konkurenceschopnosti portfolia produktů 
je dosaženo díky výbornému know-how a zkušenostem 
zaměstnanců Skupiny. Komerční banka si je zároveň vědoma své 
odpovědnosti vyplývající z jejího postavení přední české finanční 
instituce.

společenská odpovědnost
Zodpovědné jednání tvoří základ každého partnerství a je 
také naší prioritou ve vztahu ke klientům, zaměstnancům, 
akcionářům, ale i k širší veřejnosti. Společenská odpovědnost 
(Corporate Social Responsibility, CSR) se plně shoduje se 
základními hodnotami Komerční banky. Banka ji proto považuje 
ve své obchodní strategii za podmínku dlouhodobé úspěšnosti. 
Společenská odpovědnost je zárukou, že Banka své dlouhodobé 
cíle naplňuje zodpovědným způsobem, přičemž zohledňuje 
očekávání významných zainteresovaných stran a naplňuje 
požadavky příslušných předpisů. Společenská odpovědnost se 
rozvíjí po stránce hospodářské, sociální i ekologické a jako celek 
tvoří nedílnou součást organizace Banky, kde je realizována 
prostřednictvím řady rozmanitých zdrojů na všech úrovních. 
Komerční banka jako součást skupiny Société Générale 
realizuje své obchodní činnosti s naprostou úctou a respektem 
k hodnotám a zásadám, mezi něž patří:

•  Všeobecná deklarace lidských práv a související úmluvy 
(zejména Mezinárodní pakt o občanských a politických 
právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních 
a kulturních právech)

• Hlavní úmluvy Mezinárodní organizace práce
• Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví
•  Směrnice OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci 

a rozvoj) pro nadnárodní podniky

Pět strategických priorit
Všeobecná strategie společenské odpovědnosti Komerční banky 
je zárukou, že KB dodržuje veškeré své závazky a dosahuje 
udržitelného rozvoje v souladu s pěti strategickými prioritami, 
kterými jsou: rozvoj zodpovědného financování, a to především 
uplatňováním Všeobecných zásad ekologicky a sociálně 
zodpovědného jednání ve všech obchodních činnostech banky; 
zavádění nabídky bankovních služeb na principu solidarity; 
posilování úlohy Banky jako „zodpovědného zaměstnavatele“; 
příkladné řízení Banky s ohledem na dopady na životní 
prostředí a ve vztazích s dodavateli; posilování úlohy Banky jako 
zodpovědného člena současné společnosti.
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Hlavní události prvního pololetí 2016 

leden

KB jako první banka na českém trhu nabídla financování 
specificky určené pro projekty začínajících podnikatelů, a to 
ve spolupráci s Evropským investičním fondem (EIF). Klienti 
nemusí prokazovat žádnou podnikatelskou historii a k získání 
úvěru stačí dobrý podnikatelský záměr.

Komerční banka získala ocenění za nejlepší služby pro obchod 
a export Best Trade Finance Bank, které uděluje prestižní 
odborný časopis Global Finance.

Modrá pyramida zavedla pro své klienty dynamický biometrický 
podpis, což umožní řešit požadavky klientů rychleji a efektivněji. 
Zvýší se také bezpečnost podepsaných dokumentů. Zavedení 
biometrického podpisu umožnily rozsáhlá digitalizace 
a automatizace zpracování smluv, podpory poradců i napojení 
na další systémy banky.

Únor

Komerční banka a společnost Worldline SA uzavřely dohodu 
o spolupráci pro poskytování služeb v oblasti elektronických 
plateb a platebních terminálů pod obchodní značkou KB 
SmartPay. Zákazníkům přinese spolupráce vylepšenou 
produktovou nabídku (včetně rozšiřování přijímání karet 
na internetu) a další zjednodušení využívání platebních služeb. 

Komerční banka získala ocenění Finanční produkt roku 2015 
v soutěži webu Finparada.cz za softwarový nástroj Trusteer 
Rapport od IBM, který KB poskytuje zdarma svým klientům 
a jenž zvyšuje ochranu zařízení klientů a minimalizuje riziko 
zneužití přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví.

Zároveň s uvedením Apple Watch na český trh představila 
Komerční banka novou bankovní aplikaci pro tyto chytré hodinky. 

Komerční banka se zapojila do největšího projektu podpory 
českých řemeslníků – Rok řemesel 2016, který vyhlásila 
Asociace malých a středních podniků a živnostníků. 

Březen

Komerční banka jako jediná banka v ČR začala s podporou 
Evropské investiční banky poskytovat výhodný úvěr EuroEnergie 
pro malé a střední podniky na financování energeticky úsporných 
projektů.

Ve spolupráci s Evropskou investiční bankou KB rovněž nabídla 
zvýhodněné financování firmám v České republice, které 
zaměstnají mladé lidi do 30 let. 

Komerční banka prodloužila spolupráci s Asociací soukromého 
zemědělství ČR.

duben

Společnost ESSOX s.r.o. se dohodla na převzetí společností 
PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., a PSA FINANCE 
SLOVAKIA, s.r.o., od členů skupiny Banque PSA Finance. 
Obě společnosti se zaměřují na financování automobilů 
značek Peugeot, Citroën a DS. Konsolidovány v účtech 
Skupin KB začaly být obě společnosti od 1. července. 

Valná hromada KB, která se konala 22. dubna, schválila výsledky 
KB za rok 2015, rozdělení zisku včetně výplaty dividendy ve výši 
310 Kč na akcii. 

Valná hromada dále schválila štěpení akcií v poměru 5 : 1. 
Štěpení nabylo právní moci zapsáním do obchodního rejstříku 
25. dubna. Akcionáři obdrželi namísto jedné dosavadní akcie 
o nominální hodnotě 500 Kč pět nových akcií s nominální 
hodnotou 100 Kč. Nové akcie se začaly obchodovat na Burze 
cenných papírů Praha 12. května 2016.

květen

KB ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků 
a živnostníků spustila čtvrtý ročník grantového programu 
Nastartujte se!, ve kterém Banka poskytuje začínajícím 
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podnikatelům finanční výhru i odborné poradenství, finanční, 
právní i marketingovou podporu.

červen

S účinností od 3. června byl zrušen program globálních 
depozitních certifikátů (GDRs) Komerční banky (ISIN 
US5004594090 a US5004591021). Přijetí GDRs k obchodování 
na Londýnské burze cenných papírů bylo zrušeno k 30. 
březnu 2016. Představenstvo schválilo tyto kroky v lednu. 
Zlepšování institucionálního rámce v České republice a integrace 
do regulatorního prostředí Evropské unie snížily potřebu 
dodatečného ujištění investorů prostřednictvím kotace GDRs 
na zahraničním akciovém trhu. 

KB oznámila, že pan Jan Pokorný, dosavadní výkonný ředitel 
pro strukturované financování, se od srpna stane členem 
představenstva Komerční banky se zodpovědností za oblasti 
velkých podniků, investičního bankovnictví a strukturovaného 
financování. V představenstvu banky nahradí pana Karla Vašáka, 
jehož mandát skončí a bude se věnovat novým úkolům 
ve skupině Société Générale. 

Komerční pojišťovna s produktem MojePojištění majektu 
vstoupila na trh pojištění rezidenčních nemovitostí, domácností 
a odpovědnosti za škodu. Nová pojistka je unikátní mimo jiné tím, 
že odstranila riziko podpojištění. Klient nestanovuje výši pojistné 
částky, v případě škody na nemovitosti uhradí pojišťovna celou 
částku potřebnou pro uvedení do původního stavu.

červenec

V rámci převzetí dceřiných společností Banque PSA Finance 
v České republice a na Slovensku společností ESSOX došlo 
k následujícím změnám: Jednatelkou společnosti PSA FINANCE 
ČESKÁ REPUBLIKA se s účinností od 1. července stala paní 
Jana Hanušová, která je rovněž jednatelkou společnosti ESSOX. 
Generálním ředitelem PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA 
se s účinností od 1. července stal pan Jean-Philippe Vincent. 
Jednatelkami společnosti PSA FINANCE SLOVAKIA se 
s účinností od 1. července staly paní Jana Hanušová a paní 
Mária Kováčiková, která se zároveň stala generální ředitelkou 
společnosti.
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Vývoj makroekonomického prostředí

V souladu s očekáváním růst české ekonomiky v první polovině 
roku 2016 zpomalil. Loňský růst o výrazných 4,6 % byl totiž 
do značné míry spojen s několika jednorázovými faktory. 
V prvé řadě se jednalo o dočerpávání evropských fondů 
z programového období 2007–13, které podpořilo investiční 
aktivitu. Ta začala ztrácet na své dynamice již v závěrečném 
čtvrtletí loňského roku. Letošní první kvartál zpomalení potvrdil. 
Meziroční růst hrubé tvorby fixního kapitálu již činil pouze 
3,1 %, když v posledních třech měsících loňského roku to bylo 
v průměru 8,2 %. Meziroční růst celého národního hospodářství 
tak zpomalil ze 4,0 % ve čtvrtém čtvrtletí 2015 na 3,0 % v prvním 
čtvrtletí 2016 a trend decelerace bude ve zbytku letošního roku 
pokračovat. Celoroční výsledek HDP očekáváme mírně nad 
dvěma procenty.

Omezení investiční aktivity financované z veřejných prostředků 
se projevuje především na stavební výrobě. Zatímco za celý 
loňský rok stavebnictví vzrostlo o 7,1 % a produkce inženýrského 
stavitelství si polepšila o 17,1 %, během prvních pěti měsíců 
letošního roku výstup stavebního sektoru v meziročním srovnání 
klesal. Zpomalení bylo patrné i v průmyslovém sektoru, i když až 
v rámci struktury. Růst o 4,4 % za prvních pět měsíců roku 2016 
byl totiž do značné míry ovlivněn vysokou poptávkou (zejména 
z eurozóny) po produktech českých automobilek. Výroba 
motorových vozidel si za leden až květen meziročně polepšila 
o 15,8 %. V ostatních průmyslových odvětvích situace zdaleka tak 
růžová není a v některých odvětvích, jako jsou výroba a rozvod 
elektřiny, plynu a tepla, kovodělný průmysl či chemický průmysl, 
produkce dokonce klesá, i když v posledním případě to bylo 
negativním vlivem odstávek významných rafinérií.

Kombinace silné zahraniční poptávky zejména po produktech 
českého automobilového sektoru v kombinaci s nižšími dovozy 
investičních statků a stále meziročně nižšími cenami komodit se 
projevují v rekordní bilanci zahraničního obchodu. Za prvních 
pět měsíců letošního roku dosáhl přebytek rekordních téměř 
109 miliard Kč. Právě aktivní bilance obchodu se zbožím 
i službami stojí přebytkem na běžném účtu platební bilance, 
který během prvního čtvrtletí 2016 dosáhl rekordních 1,4 % HDP. 
Výsledkem je, že kurz české měny po většinu prvního pololetí 
atakoval úroveň kurzového závazku a ani šok v podobě výsledku 
britského referenda o vystoupení z EU neznamenal dramatické 
oslabení české měny. Předpokládáme, že režim kurzového 
závazku nebude ve zbytku letošního roku opuštěn a změnu letos 
neočekáváme ani v nastavení měnověpolitických sazeb.

Hospodářský růst se projevuje na trhu práce. S podílem 
nezaměstnaných v polovině roku 5,2 % byla nezaměstnanost 
v Česku nejnižší ze všech zemí Evropské unie a napětí se 
již projevilo i ve mzdovém vývoji. Meziroční tempo růstu 
průměrné mzdy v prvním čtvrtletí 2016 zrychlilo na 4,4 % 
z 3,2 % v předchozím čtvrtletí. Inflace přitom zůstává velmi nízká 
a v průběhu celého prvního pololetí (s výjimkou dubna) klesala. 
Zatímco lednový meziroční růst spotřebitelských cen činil 0,6 %, 
červnová hodnota ukazovala na 0,1 %. V průměru za prvních šest 
měsíců letošního roku dosáhl meziroční růst cen pro spotřebitele 
0,4 %. Za nízkou cenovou dynamikou stály především ceny 
pohonných hmot a potravin. Ve druhé polovině roku očekáváme 
kvůli efektu statistické základny rychlý vzestup inflace; ke konci 
roku by se měla nacházet významně nad jedním procentem.
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Strategie Komerční banky je založena na budování 
dlouhodobých vzájemně výhodných partnerství s klienty, která 
umožňují poznávat dynamické změny v potřebách a očekávání 
klientů a tomuto poznání průběžně přizpůsobovat nabídku svých 
služeb. KB se na trhu odlišuje vysokou kvalitou poradenství, 
nabídkou produktů s přidanou hodnotou, blízkostí klientům 
prostřednictvím poboček a kanálů přímého bankovnictví a dále 
růstem úvěrování spolu s konzistentním řízením rizika a nákladů. 
KB rozvíjí model univerzálního bankovnictví, který je zaměřen 
na uspokojování finančních potřeb klientů. 

Vývoj obchodů Skupiny KB v první polovině roku 2016 odrážel 
strategii Skupiny a priority představené na valné hromadě 
konané v dubnu. 

Komerční banka přizpůsobila svůj model klientských služeb 
v retailových segmentech, aby lépe odpovídal odlišným potřebám 
různých skupin klientů. Síť poboček zůstává hlavní základnou pro 
vytváření vzájemných vztahů. Počet poboček zůstal zachován 
a Banka pokračovala v optimalizaci jejich velikosti a struktury pro 
zvýšení soukromí a efektivity obsluhy klientů.

Skupina promítá změny v očekávání klientů a v technologických 
možnostech do aplikací řízení vztahů se zákazníky. Hlavním cílem 
je zvyšovat spokojenost klientů. KB vyvíjí nový přístup a nástroje 
pro vícekanálové a digitální procesy řízení vztahů s klienty 
a posiluje kapacitu pro analýzu obchodních dat a vytváření 
obchodních příležitostí.

Pokračování dynamického růstu úvěrů jak v retailovém, tak 
korporátním segmentu – včetně získávání tržního podílu pro 
klíčové produkty (jako spotřebitelské úvěry, hypotéky a úvěry 
malým podnikům) – Banka podpořila upravením procesů 
poskytování úvěrů a specifickým odborným přístupem 
ke klientům z ekonomických sektorů s velkým potenciálem. 
V korporátních segmentech Banka vytváří řešení s vysokou 
přidanou hodnotou v oblastech financování, zajišťování a dalších 
finančních služeb. KB rovněž výrazně posílila své kapacity 
a pozici v oblasti strukturovaného financování.

Nebankovní aktiva ve správě nabízejí klientům výhodné 
alternativy pro jejich úspory, i když jsou úrokové sazby nízké. Růst 
objemů těchto aktiv podpořilo rozšíření nabídky investic a úspor. 
Navíc Komerční pojišťovna spustila výhodný program pojištění 

Naplňování strategických priorit KB

nemovitostí, domácností a odpovědnosti za škodu, který je 
dostupný výhradně pro klienty KB a Modré pyramidy. 

KB se musí se stále rostoucími regulačními požadavky 
vypořádávat co nejefektivněji. Stejně jako v předchozích letech 
KB splňuje všechny své regulační požadavky, a především 
udržuje solidní kapitálovou přiměřenost a likviditu. 

Strategickou vizí Komerční banky v oblasti lidských zdrojů je 
vytvářet se zaměstnanci dlouhodobé partnerství. Předpokladem 
je profesionální vztah založený na důvěře, respektu, vzájemné 
komunikaci, dodržování rovných příležitostí a nabídce zajímavého 
profesního a kariérního rozvoje. Na trhu práce se KB zaměřuje 
na získávání nejlepších talentů na dané pozice a posílení 
povědomí o značce KB mezi externími kandidáty. 

V zájmu zachování zdravé ziskovosti a pevného finančního 
postavení se KB i nadále zaměřovala na provozní efektivnost 
a řízení provozních nákladů. Skupina dále optimalizovala své 
provozní procesy a vybavení. Rychlé tempo změn v technologiích 
používaných v bankovním sektoru podchycuje program 
transformace IT, v jehož rámci jsou průběžně aktualizovány nebo 
nahrazovány klíčové prvky informační infrastruktury.

KB si udržuje obezřetný a vyvážený přístup ke všem typům 
přijímaných rizik s cílem podporovat rozvoj obchodních aktivit 
Skupiny včetně udržitelného růstu úvěrových aktivit a zvýšení 
tržních podílů Skupiny. Cílem je zajistit ziskovost úvěrových 
a tržních aktivit v průběhu celého hospodářského cyklu 
a zároveň udržet solidní rozvahu. Výborná kvalita portfolia aktiv 
byla zachována. 
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Obchodní výkonnost Skupiny KB

klienti a distribuční sítě
Na konci června 2016 Skupina KB obsluhovala 
2,4 miliony klientů (na konsolidované bázi). Samotná KB měla 
1 649 000 klientů (meziročně o 0,7 % více), z toho 1 393 000 byli 
občané. Dalších 256 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem 
a velkých korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida 
obsluhovala 503 000 zákazníků a počet účastníků penzijního 
připojištění u Penzijní společnosti KB dosáhl 540 000. Služeb 
společnosti ESSOX využívalo 210 000 aktivních klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 397 bankovních 
poboček (včetně divize pro korporátní klienty na Slovensku), 
773 bankomaty a plnohodnotné přímé bankovnictví 
podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů 
využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako jsou 
internet nebo mobilní bankovnictví, dosáhl 1 364 000 na konci 
června 2016, což znamenalo 82,7 % z celkového počtu klientů. 
Zákazníci využívali 1 611 000 aktivních platebních karet, z toho 
197 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných 
společností ESSOX dosáhl 115 000. Klienti Modré pyramidy 
měli k dispozici 217 obchodních míst a přibližně 1 000 poradců. 
SG Equipment Finance (SGEF) poskytovala své leasingové 
služby prostřednictvím devíti vlastních poboček, z nichž dvě jsou 
na Slovensku, a také v síti KB. 

Úvěry klientům 
Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB se 
meziročně zvýšil o 9,9 % na 570,8 miliardy Kč. Úvěrování se 
zvýšilo ve všech kategoriích.

Celkový objem úvěrů občanům na bydlení1 stoupl meziročně 
o 10,9 %. V rámci toho vzrostl objem hypoték občanům oproti 
loňskému roku o 12,8 % na 194,9 miliardy Kč a Modrá pyramida 
vykázala růst portfolia o 2,0 % na 37,7 miliardy Kč. Objem 
spotřebitelských úvěrů poskytovaných Komerční bankou 
a společností ESSOX se zvýšil o 6,9 % na 31,5 miliardy Kč, 
výrazně tak překonal růst na celém trhu.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům 
se zvýšil o 10,7 % na 304,3 miliardy Kč. Úvěry poskytnuté KB 

1) Hypotéky občanům poskytnuté KB + úvěry poskytnuté klientům Modrou pyramidou

středním a velkým podnikům v České republice a na Slovensku 
(včetně financování od společnosti Factoring KB) narostly 
o 11,8 % na 248,0 miliard Kč. Úvěrování malých podniků vzrostlo 
o 6,7 % na 31,6 miliardy Kč. Úvěrové a leasingové financování 
společností SGEF stouplo meziročně o 5,5 % na 24,7 miliardy Kč.
 

vklady klientů a aktiva ve správě
Celkový objem vkladů v rámci skupiny KB se zvýšil meziročně 
o 10,2 %, a dosáhl tak 690,0 miliard Kč (s vyloučením volatilních 
repo operací s klienty2). Vklady občanů v KB se zvýšily meziročně 
o 12,5 % na 208,9 miliardy Kč. Depozita v Modré pyramidě 
poklesla o 7,3 % na 64,9 miliardy Kč. Vklady podniků vzrostly 
o 12,3 % na 409,4 miliardy Kč.

Klientská aktiva ve správě KB Penzijní společnosti narostla 
o 10,4 % na 47,5 miliardy Kč. Technické rezervy životního pojištění 
v Komerční pojišťovně stouply o 5,4 % na 45,8 miliardy Kč. 
Objemy prostředků klientů KB v podílových fondech se zvýšily 
o 9,2 % na 51,2 miliardy Kč.

2) Celkový objem závazků vůči klientům se zvýšil o 9,3 % na 694,3 miliardy Kč.
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výkaz zisku a ztráty
Dnem 1. ledna 2016 Komerční banka v souladu s IFRS 
překlasifikovala některé položky ve výkazu zisku a ztrát 
a ve výkazu o finanční situaci, aby lépe odrážely ekonomickou 
podstatu a doporučení Evropského orgánu pro bankovnictví.

Konkrétně se jednalo o příspěvek do Fondu pojištění vkladů, 
který byl překlasifikován z kategorie Čisté úrokové výnosy 
do kategorie Všeobecné administrativní náklady, dále příspěvek 
do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry byl 
překlasifikován z kategorie Čisté výnosy z poplatků a provizí 
do kategorie Všeobecné administrativní náklady a depozitní 
směnky byly překlasifikovány z kategorie Závazky vůči klientům 
do kategorie Vydané cenné papíry.

Údaje uvedené níže jsou uváděny na srovnatelném základě, 
tj. výsledky za první pololetí 2016 i za srovnatelné období  
(první pololetí 2015) jsou prezentovány v souladu s metodikou 
roku 2016.

Vykázané celkové provozní výnosy za prvních šest měsíců roku 
2016 Komerční banky vzrostly o 5,3 %. Tento růst byl výrazně 
ovlivněn příjmem z náhrady za podíl KB ve společnosti VISA 
Europe Ltd., kterou koupila společnost VISA Inc. Bez tohoto 
jednorázového vlivu by výnosy mírně klesly o 0,9 %.

Čisté úrokové výnosy poklesly o 2,1 % na 10 446 milionů Kč 
s tím, jak pokračoval tlak nízkých úrokových sazeb na trhu, které 
nenahradil ani růst objemu úvěrů a vkladů. Výnos z reinvestic 
vkladů výrazně klesl. Úrokový výnos z úvěrů rostl o něco pomaleji 
než jejich objem, což odráží vliv konkurence na úvěrová rozpětí. 
Čistá úroková maržeI, počítaná jako poměr čistých úrokových 
výnosů k úročeným aktivům vykázaným v rozvaze, poklesl 
meziročně v prvních šesti měsících roku 2016 na 2,5 % oproti 
2,6 % o rok dříve.

Čisté výnosy z poplatků a provizí se snížily o 2,4 % 
na 3 408 milionů Kč v důsledku nižších poplatků za základní 
služby, které částečně nahrazovala vyšší transakční aktivita 
klientů. Banka vyplatila více odměn ve věrnostním programu 
MojeOdměny a vytvořila nižší objem poplatků z úvěrů v důsledku 
dřívějšího zrušení poplatků za správu. Nižší stavební aktivita 
a menší počet veřejných zakázek v národním hospodářství 
snížily poptávku po bankovních zárukách. Na druhou stranu 

Finanční výkonnost Skupiny KB

vzrostly výnosy z transakcí, když rostl jak počet klientů Banky, 
tak jejich aktivita. Poplatky z křížového prodeje byly stabilní 
díky rostoucímu objemu aktiv ve správě, přestože nové prodeje 
podílových fondů a životního pojištění byly na začátku roku 
poněkud pomalejší. Poplatky ze specializovaných finančních 
služeb hlavně pro podniky (jako custody, služby kapitálového trhu 
a poskytování syndikovaných úvěrů) byly v souhrnu také stabilní.

Čistý zisk z finančních operací vzrostl o 12,3 % i bez zahrnutí 
příspěvku z transakce za VISA Europe. Solidní poptávka 
korporátních klientů po zajištění měnových a úrokových rizik 
a rostoucí počet klientů, kteří využívají platformu eTrading 
pro cizoměnové transakce, spolu s rostoucím obratem 
zahraničního obchodu přispěly k růstu poplatků a provizí 
z cizoměnových transakcí. Ve druhém čtvrtletí zaúčtovala KB 
do výkazu zisku a ztráty plnění (ve formě hotovosti, odložené 
výplaty hotovosti a akcií) v hodnotě 959 milionů Kč před 
zdaněním, které Banka získala za svůj podíl ve VISA Europe. 
Vykázaný čistý zisk z finančních operací včetně tohoto 
jednorázového příjmu vzrostl o 89,2 % na 2 359 milionů Kč.

Provozní náklady zůstaly téměř beze změny, když meziročně 
poklesly o 0,1 % na 7 196 milionů Kč. Z toho personální 
náklady vzrostly o 1,6 % na 3 429 milionů Kč. Průměrný 
počet zaměstnanců zůstal stabilní na 8 434 zaměstnancích. 
Všeobecné administrativní náklady (vyjma příspěvků 
do regulatorních fondů) se snížily o 3,0 % na 2 029 milionů Kč. 
KB dosáhla úspor ve všech hlavních oblastech kromě 
marketingu. Náklady na příspěvky do Fondu pojištění vkladů 
a Fondu pro řešení krize a Garančního fondu obchodníků 
s cennými papíry činily 874 miliony, což představuje v souladu 
s výkladovým stanoviskem IFRIC 21 celkovou částku příspěvků 
za celý rok 2016. Pro srovnání: V minulém roce měla KB 
k 30. červnu zaúčtováno v nákladech na regulatorní příspěvky 
861 milion Kč, zatímco celkové náklady na tyto příspěvky za rok 
2015 činily 913 milionů Kč. Kategorie Odpisy, znehodnocení 
a prodej majetku se snížily o 1,7 % na 864 miliony Kč  
v důsledku ukončení doby odepisování některých aktiv 
v průběhu roku 2015. 

Hrubý bankovní příjem v prvních šesti měsících roku 2016 
byl meziročně o 10,0 % vyšší a činil 9 082 miliony Kč. Hrubý 
bankovní příjem by klesl o 1,6 % bez zahrnutí zisku z transakce 
VISA Europe.
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Výše nákladů na riziko se meziročně zvýšila na 788 milionů Kč 
z velmi nízkých 118 milionů Kč. To v relativním vyjádřeníII

 představuje 29 bazických bodů v porovnání s průměrným 
objemem úvěrového portfolia. Velikost tvorby opravných položek 
v retailovém segmentu zůstala velmi nízká díky velmi dobré 
disciplíně splácení a úspěšnému vymáhání pohledávek. Náklady 
na riziko v segmentu podniků byly ovlivněny vytvořením rezerv 
na několik izolovaných případů.

Výnosy z podílů v přidružených společnostech (od Komerční 
pojišťovny) se zvýšily o 3,2 % na 97 milionů Kč.

Daň z příjmu vzrostla o 8,4 % na 1 492 miliony Kč. 

Konsolidovaný čistý zisk Skupiny KB za první pololetí roku 
2016 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku se 
zvýšil o 0,7 % na 6 899 milionů Kč. Z této částky 204 miliony Kč 
byl zisk připadající držitelům menšinových podílů v dceřiných 
společnostech KB (pokles o 4,2 % oproti minulému roku). Čistý 
zisk náležející akcionářům Banky činil 6 695 milionů Kč, což je 
o 0,8 % více než v prvních šesti měsících roku 2015. Čistý zisk 
náležející akcionářům Banky bez příspěvku z transakce VISA 
Europe poklesl meziročně o 10,9 %. 

výkaz o finanční situaci (rozvaha)
Srovnávacím obdobím pro rozvahu je podle IFRS konec 
předchozího roku. Pokud není uvedeno jinak, následující text 
proto uvádí srovnání s koncem roku 2015.

Dnem 1. ledna 2016 Komerční banka překlasifikovala depozitní 
směnky z kategorie Závazky vůči klientům do kategorie 
Emitované cenné papíry. Údaje byly překlasifikovány zpětně. 
V důsledku reklasifikace položka Pohledávky za klienty 
k 31. prosinci 2015 poklesla o 10,1 miliardy Kč a položka 
Emitované cenné papíry o stejnou hodnotu vzrostla.

Celková aktiva Skupiny KB ke dni 30. června 2016 vzrostla 
o 5,4 % na 939,8 miliardy Kč.

Hotovost a účty u centrálních bank se zvýšily o 11,5 % 
na 143,0 miliard Kč. Tuto položku tvoří převážně povinné 
minimální rezervy u centrálních bank.

Pohledávky za bankami vzrostly o 15,4 % na 55,2 miliardy Kč.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů 
a výnosů se zvýšila o 14,9 % na 33,6 miliardy Kč. 

Celkové čisté úvěry a pohledávky se zvýšily o 4,4 % ve srovnání 
s koncem předchozího roku a dosáhly 555,8 miliardy Kč. 
Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávekIII se zvýšila o 4,1 % 
na 570,8 miliardy Kč. Podíl standardních úvěrů v této sumě stoupl 
na 94,6 % (540,3 miliardy Kč), podíl sledovaných úvěrů byl 1,3 % 
(7,7 miliardy Kč). Podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, 

pochybné a ztrátové) tvořil 4,0 % portfolia s objemem 
22,9 miliardy Kč. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 
15,3 miliardy Kč, což bylo o 3,1 % méně než na konci roku 2015.

Portfolio realizovatelných cenných papírů (AFS) se snížilo 
o 5,0 % na 39,8 miliardy Kč. Z toho dluhové cenné papíry 
tvořily 39,6 miliardy Kč, a to včetně českých státních dluhopisů 
v objemu 20,1 miliardy Kč a zahraničních vládních dluhopisů 
ve výši 8,1 miliardy Kč. Objem cenných papírů v portfoliu 
cenných papírů držených do splatnosti (HTM) se snížil o 7,0 % 
na 62,4 miliardy Kč, z toho 53,2 miliardy Kč činila hodnota 
českých státních dluhopisů a 9,2 miliardy Kč hodnota vládních 
dluhopisů vydaných cizími státy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla 
o 6,7 % na 6,4 miliardy Kč a hodnota dlouhodobého nehmotného 
majetku poklesla o 3,4 % a dosáhla 3,7 miliardy Kč. Velikost 
goodwillu, který pochází z akvizic společností Modrá pyramida, 
SGEF a ESSOX, zůstala nezměněna na 3,8 miliardy Kč. 

Celkové závazky byly o 6,6 % vyšší ve srovnání s koncem roku 
2015 a dosáhly 837,1 miliardy Kč. Závazky vůči klientům se 
zvýšily o 5,8 % na 694,3 miliardy Kč. Objem nesplacených 
vydaných cenných papírů poklesl o 26,4 % na 15,8 miliardy 
Kč v důsledku poklesu depozitních směnek. Likvidita Skupiny 
vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozitIV dosáhla 80,1 %. 

Vlastní kapitál klesl o 3,4 % na 102,6 miliardy Kč. Tvorba čistého 
zisku a růst přecenění zajištění peněžních toků byly více než 
kompenzovány výplatou dividend (KB během května vyplatila 
dividendu ve výši 11,7 miliardy Kč). Pozitivní přecenění zajištění 
peněžních toků vzrostlo v důsledku poklesu dlouhodobých 
tržních úrokových sazeb od konce roku 2015. Přecenění portfolia 
realizovatelných cenných papírů, které představuje primárně 
reinvestice klientských vkladů, pokleslo v důsledku transakce, 
ve které KB získala za svůj podíl ve společnosti VISA Europe 
Ltd. náhradu, již zaúčtovala v kategorii Čistý zisk z finančních 
operací, a dále v důsledku amortizace přecenění cenných papírů  
překlasifikovaných v roce 2014 mezi papíry držené do splatnosti. 
Ke dni 30. června 2016 držela KB 1 193 360 vlastních akcií, což 
představuje 0,63% podíl na základním kapitálu.

regulatorní kapitál a likvidita
Konsolidovaný regulatorní kapitál pro výpočet kapitálové 
přiměřenosti ke konci června 2016 dosahoval 65,9 miliardy Kč. 
Regulatorní kapitál Skupiny KB byl složen výhradně z vlastního 
kapitálu Tier 1. Ukazatel kapitálové přiměřenosti (podle standardů 
Bazilej III) činil 15,3 %. Regulatorní kapitál zahrnuje i příspěvek 
z části oceňovacích rozdílů k realizovatelným cenným papírům, 
vykázaný ve vlastním kapitálu.

Měřeno ukazatelem likviditního krytí (LCR), likvidita KB v průběhu 
celého prvního pololetí bezpečně splnila požadavky stanovené 
platnou regulací. 
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vymezení použitých alternativních 
výkonnostních ukazatelů

I  čistá úroková marže (niM): Čisté úrokové výnosy bez 
Výnosů z dividend děleno průměrná úročená aktiva k datu 
(úročená aktiva obsahují Pohledávky za bankami, Účty 
u centrálních bank, Čisté úvěry a pohledávky za klienty, 
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku 
a ztráty (z toho pouze dluhopisy), Realizovatelná finanční 
aktiva (z toho pouze dluhopisy), Finanční investice držené 
do splatnosti (z toho pouze dluhopisy). Údaje za rok 2015 
byly přepočteny v souladu s metodikou používanou od roku 
2016, tedy náklady na Fond pojištění vkladů nejsou součástí 
kategorie Čisté úrokové výnosy. 

Sesouhlasení výpočtu Čisté úrokové marže, (mil. Kč, 
konsolidováno, neauditováno):

(zdroj: Výkaz zisku a ztráty) 1. 1.–30. 6. 2016
1. 1.–30. 6. 2015

PřePOčtenO

čisté úrokové výnosy  
(bez výnosů z dividend) 10 445 10 667

(zdroj: Výkaz o finanční situaci) 30. 6. 2016
30. 6. 2015

PřePOčtenO

Pohledávky za bankami  
+ Účty u centrálních bank 191 014 189 824

Čisté úvěry a pohledávky za klienty 555 813 502 218

Finanční aktiva v reálné hodnotě 
vykázaná do zisku a ztráty (dluhopisy) 9 046 17 285

Realizovatelná finanční aktiva (dluhopisy) 39 604 43 476

Finanční investice držené do splatnosti 
(dluhopisy) 62 408 67 004

Úročená aktiva 857 885 819 807

Průměrná úročená aktiva, k datu 835 713 824 891

anualizovaná čistá úroková marže, 
k datu 2,5 % 2,6 %

II  náklady na riziko v relativním vyjádření: anualizovaná 
výše Tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům 
a pohledávkám děleno průměrná Hrubá výše klientských 
úvěrů a pohledávek, k datu.

III   hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek: Hrubá výše 
úvěrů a pohledávek za klienty bez Ostatních pohledávek 
za klienty.

IV   Poměr čistých úvěrů a depozit: Čisté úvěry a pohledávky 
za klienty děleno Závazky vůči klientům. Údaje za rok 2015 
byly přepočteny v souladu s metodikou používanou od roku 
2016, tedy depozitní směnky nejsou součástí kategorie 
Závazky vůči klientům.
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Očekávaný vývoj a hlavní rizika vývoje  
ve druhém pololetí 2016

V základním makroekonomickém scénáři KB očekává, že 
česká ekonomika poroste zhruba o 2,1 %, a to díky solidní 
soukromé a zahraniční poptávce, zatímco snížení investiční 
aktivity financované z veřejných zdrojů způsobí meziroční pokles 
stavební činnosti. Celkové fixní investice by v ekonomice měly 
jenom nepatrně růst. Inflace zůstane na nízké úrovni, v průměru 
0,5 %, a to navzdory faktu, že pro některé zaměstnavatele se 
stává trh práce příliš těsným, což povede v tomto roce k růstu 
nominálních mezd v ekonomice o více než 3 %. 

Neočekává se, že by Česká národní banka změnila základní 
nastavení měnové politiky. Dvoutýdenní repo sazba by měla 
zůstat na úrovni 0,05 % a kurzový závazek by měl zůstat 
zachován na úrovni 27 Kč za euro. Dlouhodobé úrokové sazby 
by měly pouze mírně vzrůst a 10letý úrokový swap by se měl 
podle základního scénáře ke konci roku přiblížit 0,7 %, 
ve srovnání s 0,5 % na konci června. Krátký konec úrokové 
křivky českých státních dluhopisů by měl zůstat v záporných 
hodnotách, a to v důsledku poptávky zahraničních  
investorů posilované negativními basis spready na měnovém 
páru CZK/EUR.

Díky solidnímu výkonu ekonomiky v roce 2016 by růst 
objemu bankovních úvěrů měl přesáhnout 6 %. Zvýšená 
důvěra spotřebitelů by se měla postupně projevit mírným 
zvýšením poptávky i v doposud utlumené oblasti nezajištěného 
spotřebitelského úvěrování. Růst úvěrování v českém bankovním 
sektoru bez problémů pokryje volná likvidita z klientských vkladů.

Na rozdíl od uvolněné měnové politiky, která se snaží odvrátit 
hrozbu deflace a podpořit ekonomický růst, bude regulace 
bankovního sektoru i nadále omezovat růstový potenciál 
a zvyšovat náklady bankovního podnikání, a to hlavně 
u financování. Česká národní banka oznámila nové maximum 
poměru výše úvěru a jeho zajištění (LTV) pro nově poskytnuté 
hypotéky od října 2016 ve výši 95 %. Tento poměr bude 
dále snížen na 90 % od dubna 2017. Česká národní banka 
dále informovala KB, že na základě posouzení systémového 
významu KB by mělo dojít od 1. ledna 2017 ke zvýšení 
rezervy na krytí systémového rizika na 3,0 % z 2,5 %. Tento 
požadavek doplňuje již dříve oznámené rozhodnutí ČNB 
zvýšit od 1. ledna 2017 proticyklickou kapitálovou rezervu 
na 0,5 % z 0,0 %. ČNB také ve své Zprávě o finanční stabilitě 
poskytla přísnější výklad pravidel Bazilej III pro určení vztahů 
jednotlivých regulatorních kapitálových rezerv, který ve svém 

důsledku vede ke striktnějšímu Souhrnnému kapitálovému 
požadavku pro banky. Pro KB znamenají uvedená navýšení 
nárůst Souhrnného kapitálového požadavku od 1. ledna 2017 
na 15,5 % rizikově vážených aktiv, oproti dosavadním 14,5 %. 
Další změny kapitálových požadavků mohou vyplynout 
na základě pokračujícího každoročního Dohledového kontrolního 
a hodnotícího procesu. 

Tyto nové informace o dalším podstatném zvýšení kapitálových 
požadavků způsobily, že představenstvo KB vnímá nutnost 
revidovat dříve oznámený výhled pro výplatu dividend ze zisku 
za rok 2016. Za současného předpokladu, že by se kapitálové 
požadavky v roce 2016 dále nezměnily, měla by být KB schopna 
zachovat přirozený růst svých obchodních aktivit tím, že se 
dividendový výplatní poměr vrátí na úroveň obvyklou před 
vyhlášením období vyššího výplatního poměru (od roku 2014). 

V roce 2016 společnost ESSOX pokračuje v řešení 
nároku klientů na vrácení poplatku za uzavření smlouvy 
o spotřebitelském úvěru a na úročení úvěru diskontní sazbou 
ČNB, protože podle názoru těchto osob byly v úvěrových 
smlouvách nesprávně uvedeny parametry úvěru ve smyslu 
přílohy č. 3 zákona o spotřebitelském úvěru. Společnost ESSOX 
využije všech svých procesních práv k tomu, aby prokázala, 
že při uzavírání smluv o spotřebitelském úvěru postupuje 
v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru.

V polovině roku byly považovány za hlavní vnější rizika pro vývoj 
české ekonomiky tyto faktory: zpomalení hospodářského oživení 
v zemích hlavních obchodních partnerů ČR, neočekávaný vývoj 
v návaznosti na rozhodnutí voličů ve Velké Británii o vystoupení 
země z Evropské unie, eskalace vlny masové imigrace do Evropy 
a pokračující výskyt vážných teroristických útoků na kontinentu.

Vedení KB očekává, že meziroční tempo růstu úvěrového 
portfolia bude v druhé polovině roku 2016 podobné tomu 
v první polovině roku nebo jen mírně nižší. V kategorii úvěrů 
na bydlení budou hypotéky pokračovat v rychlejším růstu 
než úvěry ze stavebního spoření. Podobně jako v posledních 
obdobích si KB klade za cíl překonat trh, co se týče růstu 
portfolia spotřebitelských úvěrů a úvěrování podnikatelů 
a malých podniků. Nízké úrokové sazby vedly u korporátních 
segmentů k růstu objemu úvěrů na finanční investice, jako jsou 
akvizice a obchody s nemovitostmi, zatímco objem financování 
pracovního kapitálu je nižší v důsledku hojné likvidity.
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Skupina rovněž očekává, že celkový objem vkladů se zvýší 
v druhé polovině roku v důsledku růstu disponibilního příjmu 
spotřebitelů a dobré provozní ziskovosti podniků. Prioritou pro KB 
zůstává růst nebankovních aktiv, které spravuje svým klientům, 
což především znamená růst objemu v podílových fondech, 
životním pojištění a penzijním spoření.

Prostředí nižších úrokových sazeb v porovnání s předešlým 
rokem způsobí v roce 2016 mírný pokles čistých úrokových 
výnosů, a to navzdory solidnímu růstu objemu úročených 
aktiv (zejména úvěrů). Čisté výnosy z poplatků a provizí 
pravděpodobně také poklesnou v důsledku poklesu poplatků 
za základní služby, který bude nadále pokračovat – i když 
v mírnějším tempu – a bude jen částečně kompenzován vyšším 
počtem transakcí klientů, objemem aktiv ve správě a rozvojem 
specializovaných finančních služeb. Solidní růst financování 
a relativní ekonomická nejistota by měly podpořit poptávku 
klientů po zajištění měnových, komoditních a úrokových 
rizik. Růst ekonomiky a zahraniční obchod by měly podpořit 
zahraniční platební styk. To by mělo umožnit, že čistý zisk 
z finančních operací dosáhne přinejmenším stejné nebo vyšší 
úrovně než v předešlém roce.

Skupina bude v souladu se svojí strategií pokračovat 
v disciplinovaném a přísném řízení nákladů. Zaměří se 
na zjednodušení a synergie. Počet zaměstnanců a poboček 
se nezmění (nebo jen nepatrně). Výše nákladů na rozvoj 
vícekanálových bankovních funkcí a transformaci vybraných 
částí IT infrastruktury bude konzistentní s úrovní odpisů 
a znehodnocení. Vykázané provozní náklady (poté co KB 
snížila hodnotu části portfolia vlastních budov na konci roku 
o 418 milionů Kč) pravděpodobně poklesnou o podobnou 
částku.

Banka očekává, že kvalita aktiv bude i nadále výborná a podíl 
úvěrů pod zvláštní kontrolou na celkovém portfoliu zůstane 
stabilní, a to na nízké úrovni. Nepředpokládá se, že by úroveň 
nákladů na rizika dosažená v roce 2015 byla udržitelná 
i ve střednědobém horizontu. Budoucí vývoj opravných položek 
bude odrážet růst celkového objemu úvěrování a změny 
makroekonomických faktorů, jako je například výše úrokových 
sazeb, ekonomický růst, nezaměstnanost atd. Velikost tvorby 
opravných položek v retailovém segmentu by měla zůstat nízká 
a případný budoucí růst by měl být postupný a mírný. Náklady 
na riziko v segmentu podniků se mohou v jednotlivých čtvrtletích 
lišit vzhledem k dynamickému vývoji podmínek v některých 
odvětvích ekonomiky.

Vedení očekává, že Skupina KB vygeneruje dostatečnou výši 
zisku v roce 2016, aby pokryla kapitálové potřeby Skupiny 
a dividendu.
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Události ve správě společnosti

Změny ve struktuře Skupiny

Valná hromada, která se konala 22. dubna 2016, schválila 
Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Banky 
a stavu jejího majetku za rok 2015 ve znění předloženém 
představenstvem. Valná hromada také schválila řádnou 
účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2015 
a rozdělení čistého zisku za rok 2015, včetně výplaty dividendy 
ve výši 11,8 miliardy Kč, což představuje 310 Kč na jednu akcii 
KB a výplatní poměr 92,4 % z konsolidovaného čistého zisku 
připadajícího akcionářům. Odpovídající hrubý dividendový 
výnos ve vztahu k zavíracímu kurzu akcií KB na konci 
roku 2015 činí 6,3 %. 

Valná hromada opětovně zvolila členem dozorčí rady pana 
Bořivoje Kačenu. Akcionáři také znovu rozhodli o podmínkách 
nabývání vlastních kmenových akcií Komerční banky. Valná 
hromada také určila jako externího auditora Komerční banky 

pro rok 2016 společnost Deloitte Audit. Valná hromada dále 
rozhodla o změně platných stanov Banky k zajištění jejich 
souladu s platnou legislativou. 

Valná hromada také schválila štěpení akcií v poměru 5 : 1. 
Štěpení bylo zapsáno do obchodního rejstříku 25. dubna 
a Centrální depozitář provedl změnu k 11. květnu. Akcionáři 
obdrželi namísto jedné dosavadní akcie o nominální hodnotě 
500 Kč pět nových akcií s nominální hodnotou 100 Kč.

Dozorčí rada na návrh výboru pro jmenování opětovně zvolila 
členem představenstva pana Vladimíra Jeřábka s účinností 
od 3. června 2016.

Společnost ESSOX s.r.o., která je dceřinou společností 
Komerční banky, ve které má Banka 50,93% podíl, dokončila 
1. července 2016 převzetí 100 % vlastnických podílů 
ve společnostech PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. 
(„PSA Finance CZ“), a PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o.  
(„PSA Finance SK“), od členů Banque PSA Finance,  
se sídlem v Paříži. PSA Finance CZ a PSA Finance SK jsou 
konsolidovány ve Skupině KB od 1. července 2016.
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Strany se zvláštním vztahem ke Skupině 

Subjekty jsou považovány za osoby se zvláštním vztahem 
v případě, že jeden subjekt je schopen kontrolovat činnost 
druhého subjektu nebo uplatňuje podstatný vliv na finanční nebo 
provozní aspekty jeho činností. K 30. červnu 2016 byla Skupina 
kontrolována společností Société Générale S.A., která měla 
ve svém držení 60,35% majetkový podíl v Bance. 

V rámci běžných obchodních vztahů jsou uzavírány transakce 
s osobami se zvláštním vztahem. Tyto transakce představují 
zejména úvěry, vklady, derivátové obchody a jiné typy transakcí. 
Tyto transakce jsou uzavírány na základě běžných obchodních 
podmínek a za obvyklé tržní ceny.

vztahy vůči přidruženým 
společnostem

Vklady přijaté od přidružené společnosti Komerční 
pojišťovny, a. s., Skupinou představovaly 1 837 milionů 
Kč. Kladná reálná hodnota finančních derivátů činila 
1 796 milionů Kč a záporná reálná hodnota finančních derivátů 
činila 32 miliony Kč. Účetní hodnota hypotečních zástavních listů 
emitovaných Bankou činila 816 milionů Kč a nákladové úroky 
z hypotečních zástavních listů činily 10 milionů Kč. Nákladové 
úroky z finančních derivátů činily 265 milionů Kč a výnosové 
úroky z finančních derivátů činily 414 milionů Kč. Poplatky 
placené činily 36 milionů Kč, poplatky přijaté činily 156 milionů 
Kč a náklady na pojištění činily 15 milionů Kč.

vztahy vůči společnostem skupiny 
société générale

Mezi hlavní pohledávky ke společnostem skupiny Société 
Générale patří:

30. 6. 2016 31. 12. 2015

(mil. kč) CelkeM
Z tOhO 

deriváty CelkeM
Z tOhO 

deriváty

ALD Automotive s.r.o. 
(Česká republika) 4 417 0 3 820 0

ALD Automotive  
Slovakia s.r.o. 492 0 648 0

BRD Romania 99 0 0 0

Rosbank 29 0 67 0

SG Bruxelles 138 0 2 0

SG Expressbank 9 0 10 0

SG Paris 10 923 5 368 9 527 4 230

SG Warsaw 27 0 1 0

SGA Société Générale 
Acceptance 2 985 0 3 098 0

Société Générale Algerie 0 0 2 0

Splitska Banka 5 0 5 0

SG Zürich 250 0 0 0

Société Générale 
Newedge UK Ltd 4 0 3 0

Société Générale  
(China) Ltd 27 0 19 0

Celkem 19 405 5 368 17 202 4 230



16 Komerční banka, a.s.   Pololetní zpráva 2016

Mezi hlavní závazky ke společnostem skupiny Société 
Générale patří:

30. 6. 2016 31. 12. 2015

(mil. kč) CelkeM
Z tOhO 

deriváty CelkeM
Z tOhO 

deriváty

ALD Automotive s.r.o. 
(Česká republika) 367 0 186 0

BRD Romania 2 0 3 1

Crédit du Nord 1 0 0 0

Inter Europe Conseil 0 0 2 0

Pema Praha 45 0 13 0

SG Amsterdam 36 0 46 0

SG Banques au Liban  
(SG Cyprus) 3 0 14 0

SG VIENNE 62 0 0 0

SG Frankfurt 10 0 1 0

SG ISSUER 1 0 0 0

SG London 226 0 11 0

SG New York 1 0 2 0

SG Paris 28 376 8 428 25 604 6 925

SG Private Banking 
(Suisse) S.A. 190 0 280 0

SG Warsaw 2 0 3 0

SG Zurich 0 0 1 0

SGBT Luxembourg 1 091 0 978 0

Splitska Banka 117 0 1 0

SOGEPROM  
Česká republika s.r.o. 6 0 6 0

Celkem 30 536 8 428 27 151 6 926

Hlavní pohledávky a závazky ke společnostem skupiny 
Société Générale zahrnují zejména zůstatky běžných 
a kontokorentních účtů, vklady na maržovém účtu, zůstatky 
nostro a loro účtů, poskytnuté úvěry, úvěry a vklady 
na mezibankovním trhu a dále dluhopisy pořízené v primárních 
emisích neurčené k obchodování, reálnou hodnotu derivátů 
a hypoteční zástavní listy.

K 30. červnu 2016 Skupina dále vykazovala vůči skupině 
Société Générale podrozvahové pohledávky v nominální hodnotě 
354 547 milionů Kč a podrozvahové závazky v nominální 
hodnotě 337 793 miliony Kč. Jedná se především o měnové 
spoty a forwardy, úrokové forwardy a swapy, opce, komoditní 
deriváty, emisní povolenky a o záruky za úvěrové pohledávky.

Skupina k datu 30. června 2016 evidovala i jiné pohledávky 
a závazky za společnostmi skupiny Société Générale, které však 
byly svou výší nevýznamné.

V období do 30. června 2016 Skupina realizovala vůči skupině 
Société Générale celkové výnosy ve výši 10 738 milionů Kč 
a celkové náklady výši 10 824 miliony Kč. Položky výnosů 
představují převážně výnosové úroky z derivátů a zisky 
z reálné hodnoty derivátů, výnosové poplatky za poradenské 
a asistenční služby a úrokové výnosy z dluhopisů vydaných 

skupinou Société Générale a z mezibankovních deposit. Položky 
nákladů tvoří především nákladové úroky z derivátů a ztráty 
z reálné hodnoty derivátů, ztráty z finančních operací, náklady 
na asistenční služby a náklady na mezibankovní deposita.

Pohledávky vůči osobám ve vedení 
klíčových funkcí a dozorčí rady

V oblasti poskytnutých úvěrů a vydaných záruk Banka 
k 30. červnu 2016 evidovala úvěrové pohledávky ve výši 
20 milionů Kč (31. prosince 2015: 21 milion Kč) poskytnuté 
členům představenstva a dozorčí rady. V průběhu prvního 
pololetí roku 2016 nedošlo k novému čerpání úvěrů. Splátky 
úvěrů v průběhu prvního pololetí roku 2016 činily 1 milion Kč. 
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konsolidovaný výkaz zisku a ztráty a konsolidovaný výkaz o úplném výsledku
za období končící 30. červnem 2016

konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 
(mil. kč) 30. 6. 2016 30. 6. 2015

Výnosy z úroků a podobné výnosy 13 417 14 511

Náklady na úroky a podobné náklady -2 972 -3 844

Výnosy z dividend 1 2

čisté úrokové a podobné výnosy 10 446 10 669

Čistý výnos z poplatků a provizí 3 408 3 492

Čistý zisk z finančních operací 2 359 1 247

Ostatní výnosy 65 51

čisté provozní výnosy 16 278 15 459

Personální náklady -3 429 -3 374

Všeobecné provozní náklady -2 903 -2 953

Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku -864 -879

Provozní náklady -7 196 -7 206

Zisk před tvorbou rezerv a opravných položek na ztráty z úvěrů, investic a ostatní rizika a zdaněním 9 082 8 253

Tvorba rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám -811 -111

Tvorba opravných položek a rezerv k ostatním rizikům 23 -7

tvorba rezerv a opravných položek na ztráty z úvěrů, investic a ostatní rizika -788 -118

Výnosy z majetkových účastí v přidružených společnostech 97 94

Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění 0 0

Zisk před zdaněním 8 391 8 229

Daň z příjmů -1 492 -1 376

Zisk za účetní období 6 899 6 853

Zisk připadající vlastníkům nekontrolního podílu 204 213

Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti 6 695 6 640

Zisk na akcii / Zředěný zisk na akcii (v kč) 35,45 35,16*

*  Upraveno o vliv štěpení akcií KB uskutečněného v dubnu 2016 v poměru 5 : 1 – viz. bod 1 Události v období do 30. 6. 2016. Původně vykázaná hodnota zisku na akcii a zředěného zisku 
na akcii (před štěpením) v prvním pololetí 2015 činila 175,77 Kč.

konsolidovaný výkaz o úplném výsledku 
(mil. kč) 30. 6. 2016 30. 6. 2015

Zisk za účetní období 6 899 6 853

Položky, které nebudou odúčtovány přes výsledovku:

Přecenění plánu odměn při odchodu do důchodu, po odečtení daně 0 0

Položky, které mohou být následně odúčtovány přes výsledovku:

Zajištění peněžních toků 

 – čistý zisk/(ztráta) z reálné hodnoty, po odečtení daně 4 675 -2 812

 – převod do čistého zisku/(ztráty), po odečtení daně -1 634 -1 673

Kurzové rozdíly z přecenění čistých aktiv z investic v zahraničí 1 -1

Čistý zisk/(ztráta) z realizovatelných finančních aktiv, po odečtení daně -1 457 -693

Čistý zisk/(ztráta) z realizovatelných finančních aktiv, po odečtení daně (přidružená společnost) -4 -56

Ostatní úplný výsledek za účetní období, po odečtení daně 1 581 -5 235

Úplný výsledek za účetní období, po odečtení daně 8 480 1 618

 Úplný výsledek připadající vlastníkům nekontrolních podílů 204 213

 Úplný výsledek připadající vlastníkům mateřské společnosti 8 276  1 405

Připojená příloha je nedílnou součástí této konsolidované výsledovky a výkazu o úplném výsledku. 
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konsolidovaný výkaz o finanční situaci k 30. červnu 2016

(mil. kč) POZn. 30. 6. 2016 31. 12. 2015

aktiva

Hotovost a účty u centrálních bank 143 035 128 336

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 33 550 29 198

Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou 29 174 23 701

Realizovatelná finanční aktiva 4 39 766 41 864

Aktiva držená k prodeji 751 385

Pohledávky za bankami 55 151 47 799

Úvěry a pohledávky za klienty 5 555 811 532 617

Přecenění na reálnou hodnotu u portfoliově zajišťovaných položek 40 18

Finanční investice držené do splatnosti 6 62 408 67 083

Daň z příjmů 46 367

Odložená daňová pohledávka 71 70

Náklady a příjmy příštích období a ostatní aktiva 4 949 4 436

Majetkové účasti 1 159 1 219

Nehmotný majetek 3 736 3 867

Hmotný majetek 6 383 6 844

Goodwill 3 752 3 752

aktiva celkem 939 782 891 556

ZávaZky a vlastní kaPitál

Závazky vůči centrálním bankám 1 1

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 22 349 19 494

Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou 11 572 10 055

Závazky vůči bankám 61 773 56 230

Závazky vůči klientům 694 319 656 287

Přecenění na reálnou hodnotu u portfoliově zajišťovaných položek 1 133 610

Emitované cenné papíry 8 15 752 21 403

Daň z příjmů 214 83

Odložený daňový závazek 4 674 4 584

Výdaje a výnosy příštích období a ostatní pasiva 24 060 15 419

Rezervy 9 1 288 1 161

Závazky celkem 837 135 785 327

Základní kapitál 19 005 19 005

Emisní ážio, fondy, nerozdělený zisk, oceňovací rozdíly a zisk běžného období 79 997 83 408

Nekontrolní podíl 3 645 3 816

vlastní kapitál celkem 102 647 106 229

Závazky a vlastní kapitál celkem 939 782 891 556

Připojená příloha je nedílnou součástí tohoto konsolidovaného výkazu o finanční situaci.
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konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu k 30. červnu 2016

(mil. kč)
Základní 

kaPitál

kaPitálOvé 
FOndy 

a nerOZdělený 
Zisk*

PřeCenění 
Plánu 

OdMěn Při 
OdChOdu 

dO důChOdu

Zajištění 
PeněžníCh 

tOků

PřeCenění 
čistýCh 

aktiv 
Z investiC 

v Zahraničí 

realiZO-
vatelná 

Finanční 
aktiva CelkeM

nekOntrOlní 
POdíl

CelkeM včetně 
nekOntrOlníCh 

POdílů

Zůstatek 
k 31. prosinci 2015 19 005 65 832 -38 12 653 1 4 960 102 413 3 816 106 229

Vlastní akcie, ostatní 0 96 0 0 0 0 96 0 96

Výplata dividend 0 -11 783 0 0 0 0 -11 783 -375 -12 158

transakce 
s vlastníky 0 -11 687 0 0 0 0 -11 687 -375 -12 062

Zisk za účetní 
období 0 6 695 0 0 0 0 6 695 204 6 899

Ostatní úplný 
výsledek za účetní 
období, po odečtení 
daně 0 -4** 0 3 041 1 -1 457 1 581 0 1 581

Úplný výsledek 
za účetní období 0 6 691 0 3 041 1 -1 457 8 276 204 8 480

Zůstatek 
k 30. červnu 2016 19 005 60 836 -38 15 694 2 3 503 99 002 3 645 102 647

*  Kapitálové fondy a nerozdělený zisk k 30. červnu 2016 zahrnují ostatní fondy tvořené ze zisku ve výši 4 670 mil. Kč (31. 12. 2015: 4 670 mil. Kč), emisní ážio,vlastní akcie a úhrady vázané 
na akcie ve výši -180 mil. Kč (31. 12. 2015: -203 mil. Kč), zisk za účetní období ve výši 6 695 mil. Kč (31. 12. 2015: 12 758 mil. Kč) a nerozdělený zisk ve výši 49 651 mil. Kč (31. 12. 2015: 
48 607 mil. Kč).

** Tato částka představuje zisk/(ztrátu) z přecenění realizovatelných finančních aktiv (dopad z konsolidace přidružené společnosti ekvivalenční metodou).

(mil. kč)
Základní 

kaPitál

kaPitálOvé 
FOndy 

a nerOZdělený 
Zisk*

PřeCenění 
Plánu 

OdMěn Při 
OdChOdu 

dO důChOdu

Zajištění 
PeněžníCh 

tOků

PřeCenění 
čistýCh 

aktiv 
Z investiC 

v Zahraničí 

realiZO-
vatelná 

Finanční 
aktiva CelkeM

nekOntrOlní 
POdíl

CelkeM včetně 
nekOntrOlníCh 

POdílů

Zůstatek 
k 31. prosinci 2014 19 005 64 734 -22 15 980 6 6 660 106 363 3 131 109 494

Dekonsolidace 
Transformovaného 
fondu*** 0 0 0 -61 0 -1 427 -1 488 0 -1 488

Vlastní akcie, ostatní 0 90 0 0 0 0 90 549 639

Výplata dividend 0 -11 783 0 0 0 0 -11 783 -238 -12 021

transakce 
s vlastníky 0 -11  693 0 0 0 0 -11 693 311 -11 382

Zisk za účetní 
období 0 6 640 0 0 0 0 6 640 213 6 853

Ostatní úplný 
výsledek za účetní 
období, po odečtení 
daně 0 -56** 0 -4 485 -1 -693 -5 235 0 -5 235

Úplný výsledek 
za účetní období 0 6 584 0 -4 485 -1 -693 1 405 213 1 618

Zůstatek 
k 30. červnu 2015 19 005 59 625 -22 11 434 5 4 540 94 587 3 655 98 242

*  Kapitálové fondy a nerozdělený zisk k 30. červnu 2016 zahrnují ostatní fondy tvořené ze zisku ve výši 4 670 mil. Kč (31. 12. 2015: 4 670 mil. Kč), emisní ážio,vlastní akcie a úhrady vázané 
Kapitálové fondy a nerozdělený zisk k 30. červnu 2015 zahrnují ostatní fondy tvořené ze zisku ve výši 4 670  mil. Kč (31. 12. 2014: 4 670 mil. Kč), emisní ážio, vlastní akcie a úhrady 
vázané na akcie ve výši -667 mil. Kč (31. 12. 2014: -267 mil. Kč), zisk za účetní období ve výši 6 639 mil. Kč (31. 12. 2014: 12 954 mil. Kč) a nerozdělený zisk ve výši 48 663 mil. Kč 
(31. 12. 2014: 47 376 mil. Kč).

** Tato částka představuje zisk /(ztrátu) z přecenění realizovatelných finančních aktiv (dopad z konsolidace přidružené společnosti ekvivalenční metodou).
*** Od 1. 1. 2015,  Transformovaný fond KB Penzijní společnost, a. s. (Transformovaný fond) byl dekonsolidován z konsolidační skupiny Komerční banky viz. bod 1 Přílohy.

Připojená příloha je nedílnou součástí konsolidovaného výkazu změn vlastního kapitálu.
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konsolidovaný výkaz o peněžních tocích za období končící 30. června 2016

(mil. kč) 30. 6. 2016 30. 6. 2015

Peněžní tOky Z PrOvOZní činnOsti

Přijaté úroky 12 493 12 632

Placené úroky -2 282 -6 431

Přijaté poplatky a provize 4 037 4 272

Placené poplatky a provize -693 -831

Čistý příjem z finančních operací 1 922 1 741

Ostatní přijaté příjmy 141 292

Platby zaměstnancům, dodavatelům a ostatní platby -6 318 -5 172

Provozní peněžní toky před změnou provozních aktiv a provozních pasiv 9 300 6 503

Pohledávky za bankami -5 821 2 861

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty -4 334 3 669

Úvěry a pohledávky za klienty -23 781 -12 343

Ostatní aktiva -313 -144

(Zvýšení)/snížení provozních aktiv -34 249 -5 957

Závazky vůči bankám -5 960 -5 696

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 2 854 -2 845

Závazky vůči klientům 38 288 -5 921

Ostatní pasiva 8 377 10 189

Zvýšení/(snížení) provozních pasiv 43 559 -4 273

Čistá hotovost z provozních činností před zdaněním 18 610 -3 727

Zaplacená daň z příjmů -1 343 -1 563

čistá hotovost z provozní činnosti 17 267 -5 290

Peněžní tOky Z investiční činnOsti

Přijaté dividendy 153 142

Nákup finančních investic držených do splatnosti -2 548 -1 373

Splatnost finančních investic držených do splatnosti* 7 777 4 733

Nákup realizovatelných finančních aktiv -835 -2 209

Prodej a splatnost realizovatelných finančních aktiv* 2 548 403

Nákup hmotného a nehmotného majetku -1 841 -604

Prodej hmotného a nehmotného majetku 664 11

čistá hotovost z investiční činnosti 5 918 1 103

Peněžní tOky Z Finanční činnOsti

Vyplacené dividendy -11 684 -11 616

Dividendy zaplacené nekontrolním podílům 0 -238

Emitované cenné papíry 0 591

Splacené cenné papíry* -6 548 -696

Zvýšení kapitálu – minoritní podíly 0 549

čistá hotovost z finanční činnosti -18 271 -11 410

čisté zvýšení/(snížení) hotovosti a peněžních ekvivalentů 4 914 -15 597

Hotovost a peněžní ekvivalenty na začátku období 126 132 138 698

Dekonsolidace Transformovaného fondu** 0 -419

Kurzové rozdíly k hotovosti a peněžním ekvivalentům na začátku období -1 17

hotovost a jiné likvidní prostředky na konci 131 045 122 699

* Obsahuje také přijaté a placené kupony.
**  Transformovaný fond KB Penzijní společnost, a.s. (Transformovaný fond) není již od 1. ledna 2015 zahrnut do konsolidace Skupiny KB (viz bod 1 Přílohy).

Připojená příloha je nedílnou součástí tohoto konsolidovaného výkazu o peněžních tocích.
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Příloha ke konsolidovaným účetním výkazům k  30. červnu 2016

1 události v období do 30. 6. 2016

výplata dividendy za rok 2015
V souladu s usnesením valné hromady Komerční banky, a.s. (dále jen „Banka“), ze dne 22. dubna 2016 Banka na dividendách za rok 
2015 rozdělila 11 783 mil. Kč (ve výši 310 Kč na jednu akcii před zdaněním) ze zisku roku 2015 a zbytek byl ponechán v nerozděleném 
zisku minulých let. Dále Skupina rozhodla o vyplacení dividendy držitelům nekontrolních podílů společnosti ESSOX s.r.o. 
ve výši 375 mil. Kč.

Změny ve finanční skupině Banky
V březnu 2016 Banka podepsala smlouvu o prodeji svého podílu ve společnosti Cataps, s.r.o. se společností Worldline SA/NV, 
na jejímž základě Banka vloží své aktivity v oblasti akceptace platebních karet do společnosti Cataps, s.r.o., a následně prodá 80% podíl 
ve společnosti Cataps, s.r.o. Oba tyto kroky se očekávají ve třetím čtvrtletí 2016 po splnění odkládacích podmínek, mezi které patří 
zejména získání regulatorních souhlasů. 

V dubnu 2016 dceřiná společnost ESSOX s.r.o. podepsala smlouvy o koupi 100% podílů ve společnostech PSA FINANCE 
ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. a  PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o. od členů skupiny Banque PSA Finance se sídlem v Paříži. Převzetí 
vlastnických podílů bylo dokončeno v červenci 2016 po získání požadovaných regulatorních souhlasů.

V květnu 2016 došlo ke snížení vlastního kapitálu ve společnosti Bastion European Investments S.A. o 3,5 mil. EUR (100 mil. Kč). 
Na tomto snížení se podílela pouze Banka jako majoritní akcionář společnosti Bastion European Investments S.A.

V červnu 2016 Banka překlasifikovala majetkovou účast v dceřiné společnosti NP 33, s.r.o., na Aktivum držené k prodeji z důvodu 
jejího očekávaného prodeje.

Valná hromada na svém zasedání dne 22. dubna 2016 rozhodla o změně  stanov, jejíž součástí  je štěpení akcií v poměru 5 : 1. 
To znamená, že se zvýšil počet akcií rozdělením těch současných. Nynější akcionáři obdrželi místo jedné dosavadní akcie o nominální 
hodnotě 500 korun pět nových, nominální hodnota každé bude 100 korun.

Konsolidovaná účetní závěrka k 30. červnu 2016 je sestavena na základě současných nejlepších odhadů a vedení Skupiny se domnívá, 
že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Skupiny a jejího výsledku hospodaření s využitím všech příslušných 
a dostupných informací k datu sestavení závěrky.

sezonnost a neobvyklé položky
Hlavní činnosti Skupiny nepodléhají významným sezonním vlivům a v prvním pololetí roku 2016 nedošlo k žádné neobvyklé transakci. 

2 Základní účetní pravidla
Tyto konsolidované účetní výkazy nebyly auditovány ani prověřovány auditorem. Zveřejněné informace jsou v rozsahu standardu 
IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví.

Od 1. ledna 2016 byly realizovány následující změny ve vykazování některých položek pro lepší zobrazení jejich podstaty, 
na doporučení Evropského orgánu pro bankovnictví a dle principů používaných Skupinou. 

•  Příspěvek do Garančního systému z titulu pojištění vkladů je nově vykazován v kategorii Všeobecné provozní náklady.  
Dříve byl příspěvek vykazován jako součást Čisté úrokové a podobné výnosy (446 mil. Kč k 30.6. 2015);

•  Příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, který byl dříve vykazován v položce Čistý výnos z poplatků 
a provizí, je nově vykazován v položce Všeobecné provozní náklady (6 mil. Kč k 30.6.2015).
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3 informace o segmentech

retailOvé 
BankOvniCtví

kOrPOrátní 
BankOvniCtví

investiční 
BankOvniCtví Ostatní CelkeM

(mil. kč) 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Čisté úrokové a podobné výnosy 6 028 6 052 3 406 3 580 37 68 975 969 10 446 10 669

Čistý výnos z poplatků a provizí 2 249 2 314 1 048 1 077 -11 -33 122 134 3 408 3 492

Čistý zisk/(ztráta) z finančních operací 441 406 783 670 137 185 998 -14 2 359 1 247

Ostatní výnosy 39 35 -2 -3 61 56 -33 -37 65 51

čisté provozní výnosy 8 757 8 807 5 235 5 324 224 276 2 062 1 052 16 278 15 459

Vzhledem ke specifičnosti bankovních činností jsou představenstvu Banky (neboli vedoucímu pracovníkovi s rozhodovací pravomocí) 
poskytovány informace o ostatních výnosech, tvorbě opravných položek, odpisech a dani z příjmů pouze pro vybrané segmenty. 
Z uvedeného důvodu tyto informace nejsou pro segmenty vykazovány.

Jelikož většina výnosů segmentů pochází z úroků a představenstvo Banky při hodnocení výkonnosti segmentů a rozhodování 
o rozdělování zdrojů na segmenty primárně vychází z čistého úrokového výnosu, jsou úroky za segmenty vykázány v čisté výši, 
tj. snížené o úrokové náklady.

Ceny, za které jsou uzavírány operace mezi segmenty, vycházejí z transferových úrokových sazeb reprezentujících aktuální tržní úrokové 
prostředí, a to včetně likviditní komponenty reflektující existující příležitosti finanční zdroje získávat a investovat.

Většina výnosů Skupiny (více jak 99 %) pochází z území České republiky.

4 realizovatelná finanční aktiva

Realizovatelná finanční aktiva zahrnují:
30. 6. 2016 31. 12. 2015

(mil. kč) reálná hOdnOta Cena POříZení* reálná hOdnOta Cena POříZení*

akcie a podílové listy 162 1 675 1

Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou 25 609 22 294 27 095 23 984

Dluhopisy s proměnlivou úrokovou sazbou 13 995 13 500 14 094 13 563

dluhopisy celkem 39 604 35 794 41 189 37 547

realizovatelná finanční aktiva 39 766 35 795 41 864 37 548

* Pro akcie a podílové listy se jedná o cenu pořízení, pro dluhopisy se jedná o amortizovanou cenu pořízení.

Realizovatelné dluhopisy zahrnují v reálné hodnotě dle emitenta:
(mil. kč) 30. 6. 2016 31. 12. 2015

dluhopisy vydané

 – státními institucemi v České republice 20 109 20 376

 – státními institucemi v zahraničí 8 104 7 919

 – finančními institucemi v České republice 10 570 12 062

 – finančními institucemi v zahraničí 821 832

Celkem realizovatelné dluhopisy 39 604 41 189

V průběhu prvního pololetí roku 2016 Skupina nakoupila dluhopisy v nominálním objemu 550 mil. Kč. Z toho 550 mil. Kč tvořily 
dluhopisy vydané státními institucemi v České republice. V průběhu prvního pololetí roku 2016 došlo k řádnému splacení dluhopisů 
v celkovém nominálním objemu 2 317 mil. Kč. Z toho 900 mil. Kč tvořily dluhopisy vydané státními institucemi v České republice 
a 1 417 mil. Kč tvořily dluhopisy vydané finančními institucemi v České republice.

V průběhu prvního pololetí roku 2015 Skupina nakoupila dluhopisy vydané státními institucemi v České republice v celkovém 
nominálním objemu 1 800 mil. Kč. V průběhu prvního pololetí roku 2015 nedošlo k řádnému splacení dluhopisů.
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5 Úvěry a pohledávky za klienty

Úvěry a pohledávky za klienty zahrnují:
(mil. kč) 30. 6. 2016 31. 12. 2015

Úvěry klientům 566 199 544 009

Směnky 294 302

Forfaity 451 272

hrubá částka úvěrů a pohledávek za klienty bez dluhopisů a ostatních pohledávek za klienty 566 944 544 583

Dluhopisy 3 880 3 654

Ostatní pohledávky za klienty 333 214

hrubá částka úvěrů a pohledávek za klienty 571 157 548 451

Portfoliové opravné položky k úvěrům za klienty

 – fyzické osoby -364 -342

 – právnické osoby* -281 -275

Individuální opravné položky a rezervy k úvěrům za klienty

 – fyzické osoby -6 969 -7 320

 – právnické osoby* -7 717 -7 881

Opravné položky k úvěrům za klienty -15 331 -15 818

Individuální opravné položky k ostatním pohledávkám za klienty -15 -16

Opravné položky k úvěrům a ostatním pohledávkám za klienty -15 346 -15 834

Celkem úvěry a pohledávky za klienty 555 811 532 617

* V této položce jsou zahrnuty i opravné položky k úvěrům poskytnutým fyzickým osobám podnikatelům. 

Úvěrové portfolio Skupiny k 30. červnu 2016 (bez Ostatních pohledávek za klienty a Dluhopisů) zahrnuje následující rozdělení 
do kategorií:

(mil. kč)
hruBá  

částka
POužité 

Zajištění
nekryté  

riZikO
OPravné 
POlOžky

ZůstatkOvá 
hOdnOta

OPravné 
POlOžky

Standardní 536 389 248 489 287 900 -645* 535 744 0 %

Sledované 7 704 3 262 4 442 -555 7 149 12 %

Nestandardní 7 936 3 187 4 749 -2 915 5 021 61 %

Pochybné 1 132 386 746 -555 577 74 %

Ztrátové 13 783 1 737 12 046 -10 661 3 122 89 %

Celkem 566 944 257 061 309 883 -15 331 551 613

* V této položce jsou zahrnuty portfoliové opravné položky (z titulu vzniklých, ale nevykázaných ztrát).

Úvěrové portfolio Skupiny k 31. prosinci 2015 (bez Ostatních pohledávek za klienty a Dluhopisů) zahrnuje následující rozdělení 
do kategorií:

(mil. kč)
hruBá  

částka
POužité 

Zajištění
nekryté  

riZikO
OPravné 
POlOžky

ZůstatkOvá 
hOdnOta

OPravné 
POlOžky

Standardní 512 644 237 901 274 743 -617* 512 027 0 %

Sledované 8 742 3 367 5 375 -583 8 159 11 %

Nestandardní 7 172 3 550 3 622 -2 577 4 595 71 %

Pochybné 2 029 1 246 783 -654 1 375 84 %

Ztrátové 13 996 1 082 12 914 -11 387 2 609 88 %

Celkem 544 583 247 146 297 437 -15 818 528 765

* V této položce jsou zahrnuty portfoliové opravné položky (z titulu vzniklých, ale nevykázaných ztrát).



25

Rozložení úvěrů (bez Ostatních pohledávek za klienty a Dluhopisů) dle sektorů je následující:
(mil. kč) 30. 6. 2016 31. 12. 2015

Potravinářství a zemědělství 16 457 16 903

Těžba a dobývání 5 243 5 948

Chemický a farmaceutický průmysl 6 264 6 114

Hutnictví 10 280 10 764

Výroba motorových vozidel 11 779 10 526

Výroba ostatních strojů 9 185 8 958

Výroba elektrických a elektronických zařízení 4 052 3 575

Ostatní zpracovatelský průmysl 9 453 8 240

Elektrárenství, plynárenství a vodárenství 18 222 17 319

Stavebnictví 11 563 10 498

Maloobchod 15 921 14 134

Velkoobchod 28 189 28 092

Ubytování a pohostinství 1 514 1 451

Doprava, telekomunikace a sklady 24 600 24 764

Peněžnictví a pojišťovnictví 22 055 19 963

Nemovitosti 51 081 43 070

Veřejná správa 29 141 32 235

Ostatní odvětví 30 498 31 605

Občané 261 447 250 424

Úvěry klientům celkem 566 944 544 583

6 Finanční investice držené do splatnosti

Finanční investice držené do splatnosti obsahují:
30. 6. 2016 31. 12. 2015

(mil. kč)
vykaZOvaná 

hOdnOta Cena POříZení* 
vykaZOvaná 

hOdnOta Cena POříZení*

Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou 62 408 61 470 67 083 65 578

Finanční investice držené do splatnosti 62 408 61 470 67 083 65 578

* Jedná se o amortizovanou cenu pořízení.

Finanční investice držené do splatnosti jsou dluhopisy ve výši 53 202 mil. Kč (2015: 56 224 mil. Kč) emitované státními institucemi 
v České republice a ve výši 9 206 mil. Kč (2015: 10 859 mil. Kč) emitované státními institucemi v zahraničí.

V prvním pololetí roku 2016 Skupina nakoupila dluhopisy v nominálním objemu 1 250 mil. Kč a 40 mil. EUR, tj. celkem v korunovém 
ekvivalentu 2 331 mil. Kč. Z toho 1 250 mil. Kč tvořily dluhopisy vydané státními institucemi v České republice a 1 081 mil. Kč dluhopisy 
vydané státními institucemi v zahraničí. V prvním pololetí roku 2016 došlo k řádnému splacení dluhopisů v celkovém nominálním 
objemu 200 mil. Kč a 98,25 mil. EUR, tj. celkem v korunovém ekvivalentu 2 856 mil. Kč. Z toho 200 mil. Kč tvořily dluhopisy vydané 
státními institucemi v České republice a 2 656 mil. Kč dluhopisy vydané státními institucemi v zahraničí.
 
V prvním pololetí roku 2015 Skupina nakoupila dluhopisy v nominálním objemu 1 000 mil. Kč a 7 mil. EUR, tj. celkem v korunovém 
ekvivalentu 1 194 mil. Kč. Z toho 1 000 mil. Kč tvořily dluhopisy vydané státními institucemi v České republice a 194 mil. Kč dluhopisy 
vydané státními institucemi v zahraničí. V prvním pololetí roku 2015 došlo k řádnému splacení dluhopisů vydaných státními institucemi 
v České republice v celkovém nominálním objemu 1 380 mil. Kč.
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7 dluhopisy vydané státními institucemi v zahraničí

Dluhopisy vydané státními institucemi v zahraničí v portfoliu Realizovatelných cenných papírů a v portfoliu Cenných papírů 
držených do splatnosti k datu 30. 6. 2016:

aMOrtiZOvaná Cena POříZení reálná hOdnOta

(mil. kč)
ZeMě eMitenta

realiZOvatelné 
Cenné PaPíry

Cenné PaPíry 
držené 

dO sPlatnOsti CelkeM
realiZOvatelné 

Cenné PaPíry

Cenné PaPíry 
držené 

dO sPlatnOsti CelkeM

Polsko 679 5 951 6 630 783 6 116 6 899

Slovensko 3 345 3 135 6 480 4 250 3 404 7 654

EIB 1 000 0 1 000 1 128 0 1 128

Rumunsko 1 869 0 1 869 1 943 0 1 943

Celkem 6 893 9 086 15 979 8 104 9 520 17 624

Dluhopisy vydané státními institucemi v zahraničí v portfoliu Realizovatelných cenných papírů a v portfoliu Cenných papírů 
držených do splatnosti k datu 31. 12. 2015:

aMOrtiZOvaná Cena POříZení reálná hOdnOta

(mil. kč)
ZeMě eMitenta

realiZOvatelné 
Cenné PaPíry

Cenné PaPíry 
držené 

dO sPlatnOsti CelkeM
realiZOvatelné 

Cenné PaPíry

Cenné PaPíry 
držené 

dO sPlatnOsti CelkeM

Polsko 676 5 778 6 454 786 6 023 6 809

Slovensko 3 338 4 812 8 150 4 067 5 146 9 213

EIB 1 000 0 1 000 1 162 0 1 162

Rumunsko 1 889 0 1 889 1 904 0 1 904

Celkem 6 903 10 590 17 493 7 919 11 169 19 088

Dluhopisy vydané státními institucemi v zahraničí v portfoliu Finančních aktiv vykázaných v reálné hodnotě  
do zisku nebo ztráty:

(mil. kč)
ZeMě eMitenta

30. 6. 2016 31. 12. 2015

reálná hOdnOta reálná hOdnOta

 Polsko  0 1

 Slovensko 897 1 991

 EIB 62 52

Celkem dluhopisy 959 2 044

8 emitované cenné papíry

Emitované cenné papíry zahrnují:
(mil. kč) 30. 06. 2016 31. 12. 2015

Hypoteční zástavní listy 11 417 11 283

Depozitní směnky 4 335 10 120

emitované cenné papíry 15 752 21 403
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Skupina vydává veřejně obchodovatelné hypoteční zástavní listy s cílem získat finanční prostředky na refinancování hypotečních úvěrů.

Hypoteční zástavní listy jsou dle zbytkové doby splatnosti rozděleny následovně:
(mil. kč) 30. 6. 2016 31. 12. 2015

do jednoho roku 0 0

jeden rok až pět let 1 750 1 761

pět až deset let 1 020 1 008

deset až dvacet let 0 0

dvacet až třicet let 8 647 8 514

hypoteční zástavní listy celkem 11 417 11 283

V průběhu prvního pololetí roku 2016 Skupina nakoupila zpět hypoteční zástavní listy v celkovém nominálním objemu 8 mil. Kč. 

Emitované cenné papíry zahrnují následující hypoteční zástavní listy vydané Skupinou:

náZev dluhOPisu
ÚrOkOvá  

saZBa Měna
datuM  
vydání

datuM 
sPlatnOsti

30. 6. 2016
Mil. kč

31. 12. 2015
Mil. kč

HZL Komerční banky, a. s., 
CZ0002001753

Sazba úrokový swap prodej v CZK  
na 10 let plus 150 bps CZK 21. prosince 2007 21. prosince 2037 8 647 8 514

HZL Komerční banky, a.s., 
CZ0002002801 2,55 % CZK 21. prosince 2012 21. prosince 2022 1 020 1 008

HZL Komerční banky, a.s., 
CZ0002003064 6M PRIBOR plus 50 bps CZK 14. března 2013 14. března 2018 1 750 1 761

hypoteční zástavní listy 
celkem 11 417 11 283

Hodnota 6M PRIBORu k 30. červnu 2016 byla 36 bps.
Hodnota úrokového swapu CZK prodej průměr na 10 let k 30. červnu 2016 byla 51 bps.

9 rezervy 

Rezervy zahrnují:
(mil. kč) 30. 6. 2016 31. 12. 2015

Rezervy ze smluvních závazků 355 378

Rezervy na ostatní úvěrové závazky 933 783

Celkem rezervy 1 288 1 161

Účelem rezerv na ostatní úvěrové závazky je zajistit pokrytí kreditních rizik spojených s vydanými úvěrovými závazky. Rezervy ze 
smluvních závazků představují zejména rezervy na existující smluvní potenciální závazky, právní spory, samopojištění a rezervy 
na věrnostní a jubilejní odměny a na plán odměn při odchodu do důchodu.

Rezerva na ostatní úvěrové závazky byla určena k pokrytí uvedených rizik takto:
(mil. kč) 30. 6. 2016 31. 12. 2015

Rezerva na podrozvahové závazky 877 728

Rezerva na nevyčerpané rámce 56 55

Celkem 933 783
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Pohyby rezerv ze smluvních závazků:

(mil. kč)
Plán OdMěn Při 

OdChOdu dO důChOdu
věrnOstní 

a juBilejní OdMěny
Ostatní reZervy Ze 
sMluvníCh ZávaZků CelkeM

1. ledna 2016 201 2 175 378

Tvorba 6 0 15 21

Rozpuštění 0 0 -36 -36

Čerpání -4 0 -6 -10

Časové rozlišení 2 0 0 2

Přecenění 0 0 0 0

Kurzový rozdíl 0 0 0 0

30. června 2016 205 2 148 355

(mil. kč)
Plán OdMěn Při 

OdChOdu dO důChOdu
věrnOstní 

a juBilejní OdMěny
Ostatní reZervy Ze 
sMluvníCh ZávaZků CelkeM

1. ledna 2015 178 3 465 646

Tvorba 6 0 443 449

Rozpuštění 0 0 -20 -20

Čerpání -5 0 -34 -39

Časové rozlišení 1 0 0 1

Přecenění 0 0 0 0

Kurzový rozdíl 0 0 2 2

30. června 2015 180 3 856 1 039

10 Potenciální pohledávky a závazky

soudní spory
Skupina k 30. červnu 2016 posoudila soudní spory vedené proti Skupině. Na základě posouzení portfolia jednotlivých významných 
sporů z hlediska rizika možné prohry sporu a částek, které jsou předmětem sporu, Skupina vykazuje rezervu na tyto spory  
ve výši 25 mil. Kč. Skupina rovněž vytvořila rezervu ve výši 40 mil. Kč na náklady spojené s případným zaplacením příslušenství 
žalované částky.

Skupina k 30. červnu 2016 posoudila soudní spory vedené Skupinou proti jiným subjektům. Podle informací Skupiny mohou některé 
subjekty žalované Skupinou podat protižalobu. Skupina se bude ve všech případných soudních sporech bránit a na základě stanoviska 
interních i externích právních poradců se domnívá, že žádný uplatněný nárok nebude mít výrazný dopad na její finanční pozici. 
Ve spojitosti s těmito záležitostmi Skupina nevytvořila žádnou rezervu.

Potenciální závazky:
(mil. kč) 30. 6. 2016 31. 12. 2015

Neplatební záruky včetně jejich příslibů 34 810 35 358

Platební záruky včetně jejich příslibů 13 021 12 716

Přísliby úvěrů a nevyčerpané úvěrové rámce 13 966 14 351

Nečerpané úvěrové přísliby 56 685 48 082

Nevyčerpané kontokorentní rámce a debety běžných účtů 13 876 13 309

Nevyčerpané limity rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb 9 384 10 820

Otevřené odběratelské / importní akreditivy nekryté 628 566

Stand by akreditivy nekryté 1 392 1 336

Potvrzené dodavatelské / exportní akreditivy 53 52

Budoucí možné a neodvolatelné závazky celkem 143 815 136 590



29

Rozložení potenciálních závazků dle sektorů je následující:
(mil. kč) 30. 6. 2016 31. 12. 2015

Potravinářství a zemědělství 8 145 8 259

Těžba a dobývání 704 419

Chemický a farmaceutický průmysl 3 542 3 432

Hutnictví 5 181 5 251

Výroba motorových vozidel 1 254 1 350

Výroba ostatních strojů 6 961 7 283

Výroba elektrických a elektronických zařízení 1 733 1 894

Ostatní zpracovatelský průmysl 2 256 1 564

Elektrárenství, plynárenství a vodárenství 8 263 7 231

Stavebnictví 30 974 32 866

Maloobchod 3 048 2 966

Velkoobchod 8 934 7 840

Ubytování a pohostinství 407 417

Doprava, telekomunikace a sklady 9 125 9 429

Peněžnictví a pojišťovnictví 5 677 4 106

Nemovitosti 2 761 2 885

Veřejná správa 3 990 3 143

Ostatní odvětví 13 494 12 642

Občané 27 366 23 613

Celkem potenciální závazky 143 815 136 590

Většina potenciálních závazků pochází z území České republiky. 

11 Odhadovaná reálná hodnota aktiv a pasiv

V následující tabulce jsou uvedeny vykazované hodnoty a reálné hodnoty finančních aktiv a pasiv, které nejsou ve výkazu 
o finanční situaci vykázány v reálné hodnotě: 

30. 6. 2016 31. 12. 2015

(mil. kč) vykaZOvaná hOdnOta reálná hOdnOta vykaZOvaná hOdnOta reálná hOdnOta 

Finanční aktiva

Hotovost a účty u centrálních bank 143 035 143 035 128 336 128 336

Pohledávky za bankami 55 151 57 376 47 799 49 468

Úvěry a pohledávky za klienty 555 813 570 227 532 617 548 622

Finanční investice držené do splatnosti 62 408 67 202 67 083 72 264

Finanční pasiva

Závazky vůči centrálním bankám 1 1 1 1

Závazky vůči bankám 61 773 61 782 56 230 56 222

Závazky vůči klientům 694 320 694 989 655 826 654 478

Emitované cenné papíry 15 752 15 251 21 864 20 976
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V následující tabulce je uvedena hierarchie reálných hodnot finančních aktiv a finančních závazků, které nejsou ve výkazu 
o finanční situaci vykázány v reálné hodnotě:

30. 6. 2016 31. 12. 2015

(mil. kč)
reálná 

hOdnOta ÚrOveň 1 ÚrOveň 2 ÚrOveň 3
reálná 

hOdnOta ÚrOveň 1 ÚrOveň 2 ÚrOveň 3

Finanční aktiva

Hotovost a účty u centrálních bank 143 035 7 172 0 135 863 128 336 11 357 0 116 979

Pohledávky za bankami 57 376 0 0 57 376 49 468 0 0 49 468

Úvěry a pohledávky za klienty 570 227 0 0 570 227 548 622 0 0 548 622

Finanční investice držené do splatnosti 67 202 67 202 0 0 72 264 72 264 0 0

Finanční závazky

Závazky vůči centrálním bankám 1 0 0 1 1 0 0 1

Závazky vůči bankám 61 782 0 0 61 782 56 222 0 0 56 222

Závazky vůči klientům 694 989 0 0 694 989 654 478 0 0 654 478

Emitované cenné papíry 15 251 0 0 15 251 20 976 0 0 20 976

12 Převody mezi úrovněmi ocenění reálnou hodnotou

V průběhu prvního pololetí 2016 nebyly uskutečněné žádné převody mezi jednotlivými úrovněmi.

13 události po konci vykazovacího období

V dubnu 2016 dceřiná společnost ESSOX s.r.o. podepsala smlouvy o koupi 100% podílů ve společnostech PSA FINANCE  
ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. a  PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o. od členů skupiny Banque PSA Finance se sídlem v Paříži.  
Převzetí vlastnických podílů bylo dokončeno v červenci 2016 po získání požadovaných regulatorních souhlasů.
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Rating

Ratingové hodnocení Komerční banky k 30. červnu 2016: 
ratingOvá agentura dlOuhOdOBé ZávaZky krátkOdOBé ZávaZky

Standard & Poor's A A-1

Fitch Ratings A- F1

Moody’s Investors Service A2 Prime-1

Struktura akcionářů

Základní kapitál Komerční banky činí 19 004 926 000 Kč 
a je rozdělen na 190 049 260 kmenových akcií přijatých 
k obchodování na evropském regulovaném trhu, každá 
s nominální hodnotou 100 Kč. Se všemi akciemi jsou spojena 
stejná práva. 

K 30. červnu 2016 činil počet akcionářů KB 45 826 
právnických a fyzických osob, z toho 40 244 byly fyzické 
osoby z České republiky. KB držela 238 672 vlastních akcií, 
což představuje 0,63 % základního kapitálu. 

S účinností od 3. června byly zrušeny globální depozitní 
certifikáty (GDR) Komerční banky (ISIN US5004594090 
a US5004591021) na základě rozhodnutí představenstva  
z ledna 2016. Přijetí GDR k obchodování na Londýnské burze 
cenných papírů bylo zrušeno ke 30. březnu 2016. 

Valná hromada dále schválila štěpení akcií v poměru 5 : 1. 
Štěpení bylo zapsáno do obchodního rejstříku 25. dubna 
a Centrální depozitář provedl změnu k 11. květnu. Akcionáři 
obdrželi namísto jedné dosavadní akcie o nominální hodnotě 
500 Kč pět nových akcií s nominální hodnotou 100 Kč.

Největší akcionáři Komerční banky, a.s., 
s podílem na základním kapitálu vyšším než 1 % 
(stav k 30. červnu 2016):
držitel akCií POdíl na ZákladníM kaPitálu (%)

Société Générale S.A. 60,35 %

Nortrust Nominees Limited 5,55 %

Chase Nominees Limited 3,71 %

CLEARSTREAM BANKING, s.a. 2,78 %

Brown Brothers Harriman 2,66 %

AMERICAN GENERAL LIFE 
INSURANCE COMPANY 2,54 %

J. P. MORGAN BANK 1,32 %

OSTATNÍ AKCIONÁŘI 21,09 %
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Prohlášení vedení

Podle našeho nejlepšího vědomí tato pololetní zpráva podává věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti 
a výsledcích hospodaření Banky a Skupiny za uplynulé pololetí a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské 
činnosti a výsledků hospodaření Banky a Skupiny.

Praha 26. srpna 2016

Jménem představenstva podepsali:
 

Peter Palečka libor löfler
člen představenstva člen představenstva
vrchní ředitel, Corporate Secretary vrchní ředitel, Správní ředitel



www.kb.cz

2001
19901993

1995 20102006
20092000

2003


	O společnosti
	Profil Skupiny Komerční banky

	Přehled 1. pololetí 2016
	Hlavní události prvního pololetí 2016
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