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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 rovněž 
aktuální informace o správě společnosti se nacházejí v sekci O bance 
(http://www.kb.cz/cs/o-bance/o-nas/zakladni-informace.shtml). Podrobnosti 
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. Predikce jsou založeny na mnoha obecných a specifických 
předpokladech, a proto existuje riziko, že nebudou splněny. Jsou platné v době 
vzniku dokumentu, 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 od současných odhadů lišit. Čtenáři by při investičním rozhodnutí 
učiněném na základě informací uvedených v tomto dokumentu měli brát v úvahu 
faktory nejistoty a rizika.

Kontaktní údaje

Komerční banka, a.s.
Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Telefon: 800 521 521 (z České republiky), +420 485 262 800
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
E-mail: investor_relations@kb.cz

http://www.kb.cz/cs/o-bance/vztahy-s-investory/index.shtml
http://www.kb.cz/cs/o-bance/o-nas/zakladni-informace.shtml
http://www.kb.cz
http://www.kb.cz
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Profil společnosti

Komerční banka, a.s., (dále také „KB“ nebo „Banka“) je 
mateřskou společností Skupiny KB (dále také „Skupina“) 
a je součástí finanční skupiny Société Générale. Komerční 
banka patří mezi přední bankovní instituce v České republice 
a v regionu střední a východní Evropy. KB je univerzální 
bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti retailového, 
podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti Skupiny 
Komerční banky nabízejí další specializované služby, mezi 
které patří penzijní připojištění, stavební spoření, leasing, 
factoring, spotřebitelské úvěry a pojištění, které jsou dostupné 
prostřednictvím sítě poboček KB, přímého bankovnictví 
a vlastních distribučních sítí příslušných společností. KB působí 
rovněž ve Slovenské republice, a to prostřednictvím pobočky 
zaměřené na obsluhu korporátních klientů a prostřednictvím 
některých dceřiných společností. Komerční banka je českou 
veřejně obchodovanou bankou.

Vize a mise 
Dlouhodobě vzájemně přínosné vztahy s klienty a dalšími 
partnery
Komerční banka je univerzální bankou s diverzifikovaným 
distribučním modelem. KB nabízí 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, 
podporovat národní hospodářství
KB se zaměřuje na neustálý 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 postavení 
přední české finanční instituce.

Principy společenské odpovědnosti
Pravidla jednání
Komerční banka cítí, že pouze etický přístup k podnikání 
a poskytování bankovních služeb může vést k udržení 
a vylepšení její pozice v bankovním sektoru. Komerční banka též 
chápe, že jeden ze základních předpokladů úspěšného rozvoje 
společnosti spočívá zejména v profesionálním chování a jednání 
zaměstnanců, které je založeno na budování a udržování 
přímých a otevřených vztahů s klienty a v prohlubování 
vztahu důvěry mezi KB a jejími klienty. Komerční banka od 
svých zaměstnanců očekává, že si v plné míře uvědomují 
závazek jednat v souladu s etickými normami vyjádřenými 
v Etickém kodexu KB, jenž se vztahuje bez výjimky na všechny 
zaměstnance KB, a budou vždy vedeni snahou o jejich naplnění.

Správa společnosti
Komerční banka se hlásí a dobrovolně dodržuje všechny hlavní 
standardy řízení společností stanovené Kodexem správy a řízení 
společností založeným na Principech OECD ve znění revize 
2004, který vydala Komise pro cenné papíry. České znění revize 
Kodexu je dostupné na internetové stránce Ministerstva financí 
České republiky na adrese www.mfcr.cz a na internetové 
stránce České národní banky na adrese www.cnb.cz.

Trvale udržitelný rozvoj
Komerční banka si je vědoma vlivu své činnosti na prostředí, 
ve kterém působí, a považuje za důležité chovat se vůči němu 
zodpovědně. Přijímá proto adekvátní opatření, jež mají za cíl na 
jedné straně eliminovat negativní vliv na prostředí a na straně 
druhé přispět k jeho ochraně a zlepšení. KB sleduje dopad 
svých činností na životní prostředí a identifikuje oblasti, na které 
je třeba se zaměřit. Následně přijímá opatření, která vedou 
k účinnému snížení negativního vlivu na životní prostředí.

http://www.mfcr.cz
http://www.cnb.cz
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Hlavní události prvního pololetí 2017

Leden

Komerční banka otevřela KB Inovační Lab, který má usnadnit 
inovace v oblasti bankovních produktů a služeb. Jedná 
se o prostor vyhrazený pro tvůrčí činnost ve spolupráci 
s univerzitami, externími partnery, klienty, start-upy, 
podnikatelskými akcelerátory a společnostmi z oblasti 
finančních technologií.

Komerční banka začala svým firemním klientům poskytovat 
služby v rámci poradenského konceptu KB Advisory Point. Ve 
spolupráci s renomovanými společnostmi M.C.Triton a Grant 
Thornton Advisory nabízí majitelům a manažerům firem 
odborný pohled na fungování jejich společností včetně návrhu 
konkrétních řešení pro zvýšení konkurenceschopnosti.

KB prodloužila spolupráci s Agrární komorou ČR 
a Potravinářskou komorou ČR. Hlavními prioritami 
spolupráce bude podpora rozvoje exportu českých potravin 
a zemědělských komodit a podpora investic do zemědělství 
a potravinářství.

Komerční banka prodloužila spolupráci s Asociací soukromého 
zemědělství ČR.

KB představila nový nástroj Investment Customer Relationship 
Management. Nástroj poskytuje komplexní a dostatečně 
podrobný pohled na klienty a jejich aktiva a slouží k analýze 
klientských investičních portfolií.

Únor

Komerční banka získala 1. místo v anketě studentů a absolventů 
vysokých škol Top Zaměstnavatel 2017 v kategorii Bankovnictví 
a investice.

Březen

V rámci strategie umístit centrálu KB do dvou lokalit v Praze, 
z nichž jednou bude budova na Václavském náměstí v centru 
města a další bude v novém kancelářském komplexu ve 
Stodůlkách v západní části Prahy, KB dokončila prodej svého 
100% podílu ve společnosti NP 33, s.r.o, vlastníku budovy 
Na Příkopě 33 v centru Prahy, společnosti Commerz Real 

Investmentgesellschaft mbH. KB v této budově dlouhodobě 
zachová svou pobočku. Banka v březnu rovněž podepsala 
Rámcovou smlouvu o pořízení 100 % akcií ve společnosti Office 
Center Stodůlky, a.s. (Office Center Stodůlky). Office Center 
Stodůlky je vlastníkem právě stavěné kancelářské budovy 
v Praze – Stodůlkách, která rozšíří tamní moderní kancelářský 
komplex KB.

Komerční banka podepsala spolupráci s Českou asociací 
franchisingu.

Duben

KB představila nový produkt – Americkou hypotéku, což 
je bezúčelový úvěr zajištěný nemovitostí s výhodnějšími 
podmínkami, než nabízejí jiné spotřebitelské úvěry.

Valná hromada KB konaná 25. dubna schválila výsledky KB 
za rok 2016 a rozdělení zisku včetně výplaty dividendy ve výši 
40 Kč na akcii.

Valná hromada zvolila členy dozorčí rady: pana Laurenta 
Goutarda, pana Petra Laubeho, pana Jean-Luca Andrého 
Josepha Parera, pana Giovanniho Lucu Somu, pana Petra 
Dvořáka, pana Pavla Jelínka a paní Miroslavu Šmídovou. Dále 
zvolila členy výboru pro audit pana Giovanniho Lucu Somu 
a pana Petra Laubeho.

Květen

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

Komerční banka představila novinku v oblasti investičních 
příležitostí, fond KB Privátní správa aktiv Flexibilní. Fond 
vyhodnocuje a identifikuje nejpříznivější investiční mix za 
klienta. Fond nemá omezení, a může tak maximálně využít 
aktuální příležitosti s tím, že skladba fondu se mění na základě 
tržního vývoje.
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KB zavedla novou business aplikaci, která obchodním 
poradcům zjednoduší řízení vztahu se zákazníky. Aplikace 
zahrnuje kompletní klientskou správu včetně rychlého přehledu 
informací o klientech a nových prodejních příležitostech.

Červen

Společnost Société Générale Equipment Finance (SGEF) 
se aktivně zapojila do programu EXPANZE. Program 
připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci 
s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Jeho hlavním 
cílem je usnadnit začínajícím a rozvíjejícím se malým a středním 
firmám přístup k financování jejich podnikatelských projektů. 
V rámci tohoto programu je možné získat až 45 milionů Kč 
s nulovou úrokovou sazbou.

Události po konci pololetí

Dozorčí rada KB vzhledem k uplynutí funkčního období 
předsedy představenstva pana Alberta Le Dirac’h ke dni 
2. srpna 2017 zvolila dne 11. července 2017 pana Jana Juchelku 
novým členem představenstva s účinností od 3. srpna 2017. Dne 
12. července představenstvo Komerční banky zvolilo pana Jana 
Juchelku předsedou představenstva a generálním ředitelem 
Komerční banky s účinností od 3. srpna 2017.

KB obsadila druhé místo v soutěži společnosti Sodexo 
Zaměstnavatel roku 2017 v České republice v kategorii velkých 
firem s počtem zaměstnanců nad 5 000, v regionu Praha 
dokonce získala titul.
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Vývoj makroekonomického prostředí1

První polovina roku 2017 patřila z makroekonomického pohledu 
mezi ty velmi úspěšné. Hospodářská dynamika významně 
přidala na tempu. Zatímco v průběhu druhého pololetí roku 
2016 činil meziroční růst reálného HDP 1,8 %, během prvních 
tří měsíců letošního roku zrychlil na 3,0 %. Dosud zveřejněné 
měsíční ukazatele pak indikují, že ve druhém čtvrtletí 
ekonomický růst dále zrychloval. Pozitivní trend by se měl 
udržet i ve druhé polovině roku. Po celkovém loňském vzestupu 
o 2,5 % Komerční banka odhaduje, že letos česká ekonomika 
dosáhne 3,7 %.

Struktura hospodářského růstu je příznivá. Podílí se na něm 
v podstatě všechny složky zahraniční i domácí poptávky. 
Zlepšující se kondice evropské ekonomiky a našich klíčových 
obchodních partnerů (Německa, Slovenska a Polska) se příznivě 
podepisuje na vzestupu exportní aktivity. Meziroční růst vývozů 
dosáhl za prvních pět měsíců letošního roku 6,3 %. Ještě rychleji 
ovšem roste dovoz, což souvisí se silnou domácí poptávkou.

Domácí poptávka je nejvýznamněji podporována spotřebou 
domácností. Ta za první čtvrtletí vzrostla meziročně o 3,4 % 
a ve zbytku roku se její dynamika přehoupne přes 4 %. 
Vysoká spotřebitelská důvěra je důsledkem stále se zlepšující 
situace na trhu práce. Zaměstnanost je nejvyšší v historii. Míra 
nezaměstnanosti s podílem nezaměstnaných 4,1 % k polovině 
roku je nejnižší v EU. Rostoucí ekonomika vytváří další pracovní 
místa. Na jedno volné pracovní místo tak v červnu připadalo 
pouhých 1,6 uchazeče. Nedostatek pracovní síly se projevil 
v rychlé akceleraci růstu nominálních mezd. Po jejich loňském 
průměrném vzestupu o 3,7 % vzrostly mzdy během prvního 
čtvrtletí meziročně o 5,3 % a ve zbytku roku bude jejich 
dynamika dále akcelerovat. V průměru letos mzdový nárůst 
přesáhne 6 %.

Investiční aktivita v privátním sektoru se začíná pomalu 
rozjíždět. Během letošního druhého čtvrtletí se díky tomu vrátí 
meziroční tempo celkových investic do kladných čísel. Po 
loňském propadu celkových reálných investic o 2,4 % by letos 
měly investice vzrůst o více než dvě procenta. Za očekáváním 
ovšem stále zaostává investiční aktivita veřejného sektoru. To 
se projevuje v pokračujícím propadu inženýrského stavitelství; 
za období leden až květen meziročně o 7 %. Lepší situace 
panuje v sektoru pozemního stavitelství, kde byl za prvních 
pět letošních měsíců zaznamenán vzestup o 6,2 %. Na silnou 

poptávku po bytech nejsou developeři schopni adekvátně 
reagovat kvůli byrokratickým překážkám a v Praze kvůli 
nekvalitnímu metropolitnímu plánu. Výsledkem je dvouciferný 
meziroční růst cen bytů.

Silná domácí poptávka se projevuje v inflaci. Ta se po celé letošní 
první pololetí pohybovala nad dvouprocentním inflačním cílem, 
když její průměrná hodnota dosáhla 2,3 %. A KB předpokládá, 
že kolem této úrovně se bude pohybovat i ve druhé polovině 
letošního roku. Proinflačním směrem působí jádrová složka, ceny 
pohonných hmot a potraviny. Naopak regulované ceny dokonce 
během prvního pololetí nepatrně klesly.

Robustní inflační výhled podporovaný silnou domácí poptávkou 
umožnil ČNB přistoupit k prvnímu kroku směrem k normalizaci 
měnové politiky. Dne 6. dubna byl po více než třech letech 
opuštěn režim kurzového závazku. Během čtyř měsíců se kurz 
postupně posunul z úrovně těsně nad 27 CZK/EUR k hladině 
26 CZK/EUR, která byla v průběhu července testována. Ve 
výhledu do konce roku by měla koruna dále posilovat. Kvůli silné 
spekulativní pozici bude zranitelná vůči vnějším šokům. Dalším 
krokem k normalizaci měnové politiky bude postupné zvyšování 
úrokových sazeb.

1  Zdrojem primárních dat v této kapitole jsou Český statistický úřad a Česká národní 
banka
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KB rozvíjí model univerzálního bankovnictví, který je zaměřen na 
uspokojování finančních potřeb klientů. V rámci tohoto modelu 
jsou aktivity investičního bankovnictví KB věnovány obsluhování 
klientů a jsou omezeny konzervativními limity.

Strategie Komerční banky je založena na budování 
dlouhodobých a vzájemně výhodných partnerství s klienty, která 
Bance umožňují přizpůsobovat nabídku dynamickým změnám 
potřeb a očekávání klientů, a tím dále zvýšit jejich spokojenost.

Podnikání Skupiny KB v první polovině roku 2017 se rozvíjelo 
v souladu s touto strategií a prioritami představenými valné 
hromadě Komerční banky v dubnu.

Na trhu převládala silná konkurence vyvolaná snahou bank 
posilovat své tržní pozice, přebytkem likvidity v situaci nízkých 
tržních úrokových sazeb, technologickými změnami a vstupem 
nových hráčů do odvětví poskytování finančních služeb. 
Komerční banka v tomto prostředí dokázala udržet růst počtu 
klientů, a především aktivních zákazníků. Skupina zároveň 
zvýšila podíl ve vybraných oblastech, jako je spotřebitelské 
úvěrování. Pokračovala rovněž silná dynamika růstu vkladů 
zejména občanů a soukromých podniků, přičemž Skupině 
se dařilo přesvědčit klienty k přesunu části těchto vkladů do 
nebankovních aktiv ve správě, jako jsou podílové fondy, životní 
pojištění a penzijní připojištění.

Partnerství s klienty Skupina rozvíjela díky multikanálovému 
přístupu prostřednictvím sítě poboček, mobilního 
a internetového bankovnictví, telefonních center a také vlastních 
distribučních sítí některých dceřiných společností. Banka 
zásadně modernizovala 11 poboček, které nyní poskytují služby 
efektivněji a s větším důrazem na soukromí klienta na pobočce. 
KB rovněž rozšiřovala služby svých bankomatů o vkladovou 
funkci a provozovala největší síť vkladových bankomatů v ČR. 
V oblasti digitálního bankovnictví dále posilovala bezpečnost 
komunikačních kanálů, například rozšířením systému ochrany 
digitálního bankovnictví Trusteer Rapport od IBM i na mobilní 
přístroje s operačním systémem iOS.

Vedle bezpečného a spolehlivého poskytování finančních 
služeb a poradenství patří ke konkurenčním výhodám KB 
i inovativnost a vysoká hodnota poskytovaných služeb. Jako 
příklady neustálého posilování těchto předností je možno uvést 
nový poradenský servis pro zvyšování konkurenceschopnosti 
podnikatelů KB Advisory Point, inspiraci a poradenství v oblasti 

Naplňování strategických priorit KB 
během prvního pololetí 2017

inovací KB Innovation Point, rozvoj poradenství zaměřeného 
na možnosti projektů s podporou fondů Evropské Unie KB EU 
Point, spolupráci s odbornými sdruženími, jako jsou Asociace 
soukromého zemědělství, Asociace středních a malých podniků 
a živnostníků, Agrární komora, Potravinářská komora nebo 
Česká asociace franchisingu, a s mnoha jinými. Komerční 
banka a SGEF poskytují zvýhodněné financování ve spolupráci 
s institucemi, jako jsou Českomoravská záruční a rozvojová 
banka, Evropská investiční banka, Evropský investiční fond či 
Rozvojová banka Rady Evropy. V osobním bankovnictví doplnila 
KB nabídku spořicích a investičních řešení několika produkty 
včetně nového fondu KB Privátní správa aktiv Flixibilní, který 
může investovat do všech tříd investičních aktiv a přizpůsobuje 
se průběžně změnám tržních podmínek. Společnost ESSOX 
se etablovala na trhu financování nových aut po akvizici PSA 
Finance Česká republika a PSA Finance Slovensko v minulém 
roce a Komerční pojišťovna na trhu pojištění domácností 
s novým produktem MojePojištění majetku.

Předpokladem udržení konkurenceschopnosti Skupiny je 
jednoduchost a agilnost v práci. Strategickou vizí Komerční banky 
v oblasti lidských zdrojů je vytvářet se zaměstnanci dlouhodobé 
partnerství. Firemní kultura odráží základní hodnoty Komerční 
banky, kterými jsou týmový duch, inovace, zaujetí a odpovědnost. 
Vedle konkurenceschopného odměňování zaměstnanců Skupiny 
směřují významné investice do zvyšování kompetencí bankovních 
poradců. Novým nástrojem, který zvýší efektivnost práce 
bankovních poradců, je aplikace ZOOM, která podává přehled 
o aktivitách i potenciálu klientů na jedné obrazovce. K agilnímu 
vývoji inovací přispívá KB Innovation Lab jako platforma pro vývoj 
ve spolupráci s externími partnery – akademií, start-upy, firmami 
v oboru finančních technologií i klienty.

Provozní efektivnost a náklady byly řízeny s cílem zachovat 
zdravou ziskovost a pevné finanční postavení KB. Skupina 
zvyšovala produktivitu práce a zachovala nákladovou disciplínu 
i v prostředí zrychlující se inflace, zejména díky zjednodušování 
procesů, zlepšování technologického vybavení a důslednému 
nákupu. Přitom vyčlenila odpovídající zdroje na rozvoj 
budoucích růstových faktorů svého podnikání.

Součástí provozní strategie je umístění centrály KB do dvou 
lokalit v Praze, z nichž jednou je Václavské náměstí v centru 
a druhou západní část města, konkrétně Stodůlky, kde roste 
nová budova kancelářského komplexu. Cílem je zlepšit 
podmínky pro spolupráci jednotlivých týmů a zvýšit provozní 

https://www.kb.cz/cs/ostatni-sluzby/poradensky-servis-pro-vas-rust/kb-advisory-point/
https://www.kb.cz/cs/ostatni-sluzby/poradensky-servis-pro-vas-rust/kb-innovation-point/
https://www.kb.cz/cs/kb-eu-point/
https://www.kb.cz/cs/kb-eu-point/
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efektivnost. V rámci této strategie KB v prvním pololetí prodala 
renomovanému kupci budovu své současné centrály v ulici 
Na Příkopě 33 v Praze, kde však dlouhodobě zachová svou 
pobočku. Dále se rozhodla vynaložit podstatnou investici na 
modernizaci budovy na Václavském náměstí a rovněž podepsala 
smlouvu o pořízení společnosti Office Center Stodůlky, a.s., 
která je vlastníkem kancelářské budovy ve výstavbě v Praze ve 
Stodůlkách. Převzetí této společnosti se uskuteční pouze po 
splnění řady podmínek, zejména poté, co bude stavba řádně 
dokončena v souladu s požadavky Komerční banky. KB má 
v úmyslu po dokončení v roce 2018 do nové budovy v Praze 
ve Stodůlkách umístit některé z činností své centrály, které 
představují zhruba 1 000 pracovních míst.

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 tak, aby výborná kvalita 
portfolia aktiv byla zachována.
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Obchodní výkonnost Skupiny KB

Klienti a distribuční sítě

Na konci června 2017 Skupina KB obsluhovala 2,4 milionu 
klientů (na konsolidované bázi). Samotná KB měla 1 654 000 
klientů (meziročně o 0,3 % více), z toho 1 396 000 byli občané. 
Dalších 258 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem 
a velkých korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida 
obsluhovala 482 000 zákazníků a počet účastníků penzijního 
připojištění u Penzijní společnosti KB dosáhl 533 000. Služeb 
společnosti ESSOX využívalo 195 000 aktivních klientů a služeb 
společností PSA Finance v České republice a na Slovensku více 
než 17 000 zákazníků.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 391 bankovních 
poboček (včetně divize pro korporátní klienty na Slovensku), 
769 bankomatů (z toho 201 bankomatů přijímá i vklady) a přímé 
bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet 
klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, 
jako jsou internet nebo mobilní bankovnictví, dosáhl 1 400 000 
na konci června 2017, což znamenalo 84,6 % z celkového počtu 
klientů, přičemž samotné mobilní bankovnictví užívalo více než 
364 000 klientů KB. Zákazníci využívali 1 575 000 aktivních 
platebních karet, z toho 189 000 kreditních. Počet aktivních 
kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 110 000. 
Klienti Modré pyramidy měli k dispozici 216 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 rovněž v síti KB.

Úvěry klientům

Celkový hrubý objem úvěrů vzrostl meziročně o 5,1 % na 
599,8 miliardy Kč1.

Celkový objem úvěrů občanům na bydlení2 stoupl meziročně 
o 9,2 %. V rámci toho vzrostl objem hypoték občanům oproti 
loňskému roku o 9,5 % na 213,3 miliardy Kč a Modrá pyramida 
vykázala růst portfolia o 7,7 % na 40,6 miliardy Kč. Objem 
spotřebitelských úvěrů poskytovaných Skupinou KB se zvýšil 
o 17,1 % na 36,9 miliardy Kč. Při vyloučení příspěvku retailových 

částí portfolií společností PSA Finance v České republice a na 
Slovensku získaných v roce 2016 růst spotřebitelských úvěrů 
dosáhl 11,2 %.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům se 
zvýšil o 1,1 % na 307,7 miliardy Kč. Růst byl patrný v kategorii 
střednědobých a dlouhodobých úvěrů, zatímco financování 
pracovního kapitálu bylo utlumené v souvislosti s přebytkem 
likvidity v české ekonomice. Úvěry poskytnuté KB středním 
a velkým podnikům v České republice a na Slovensku, včetně 
financování od společnosti Factoring KB a podnikového 
financování od společností PSA Finance, narostly o 0,4 % na 
249,0 miliard Kč. Úvěrování podnikatelům a malým podnikům 
vzrostlo o 5,0 % na 33,2 miliardy Kč. Úvěrové a leasingové 
financování společností SGEF stouplo meziročně o 3,3 % na 
25,5 miliardy Kč.

Vklady klientů a aktiva ve správě

Celkový objem vkladů v rámci Skupiny KB se zvýšil meziročně 
o 11,8 %, a dosáhl tak 771,2 miliardy Kč3. Vklady občanů v KB 
se zvýšily meziročně o 15,9 % na 242,2 miliardy Kč. Depozita 
v Modré pyramidě poklesla o 3,5 % na 62,6 miliardy Kč. Vklady 
podniků vzrostly o 10,6 % na 452,6 miliardy Kč. 

Klientská aktiva ve správě KB Penzijní společnosti narostla 
o 7,9 % na 51,2 miliardy Kč. Technické rezervy životního pojištění 
v Komerční pojišťovně stouply o 3,1 % na 47,3 miliardy Kč. 
Objemy prostředků klientů Skupiny KB v podílových fondech se 
zvýšily o 14,8 % na 58,8 miliardy Kč.

1  S vyloučením volatilních reverzních repo operací s klienty. Celkový hrubý objem „Úvěrů 
a pohledávek za klienty“ bez „Ostatních pohledávek za klienty“ vzrostl meziročně 
o 7,8 % na 615,2 miliardy Kč.

2  Hypotéky občanům poskytnuté KB + úvěry poskytnuté klientům Modrou pyramidou
3  S vyloučením repo operací s klienty. Celkový objem „Závazků vůči klientům“ stoupl 

o 12,6 % na 781,9 miliardy Kč.
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Finanční výkonnost Skupiny KB podle IFRS

Výkaz zisku a ztráty

Provozní výnosy Komerční banky za první pololetí roku 2017 
poklesly o 4,0 % na 15 630 milionů Kč. Toto srovnání bylo 
výrazně ovlivněno příjmem v loňském roce za podíl KB ve 
společnosti VISA Europe Ltd ve výši 959 milionů Kč. Bez tohoto 
jednorázového vlivu by výnosy vzrostly meziročně o 2,0 %. Tento 
nárůst byl ovlivněn čistým ziskem z finančních operací, zatímco 
čisté úrokové výnosy a čisté poplatky a provize poklesly.

Čisté úrokové výnosy poklesly o 1,3 % na 10 313 miliony Kč. 
Prostředí nízkých úrokových sazeb nadále negativně ovlivňovalo 
výnos z reinvestic vkladů – navzdory nedávnému nárůstu 
dlouhodobých tržních sazeb. Růst objemu úvěrů a vkladů 
působil pozitivně, ačkoliv úvěrové marže poněkud klesly 
v důsledku intenzivní konkurence na trhu. Čistá úroková marže, 
počítaná jako poměr čistých úrokových výnosů k úročeným 
aktivům vykázaným v rozvaze, se přiblížila v prvním pololetí ke 
2,3 % oproti 2,5 % o rok dříve.

Čisté výnosy z poplatků a provizí se snížily o 5,4 % na 3 225 
milionů Kč. Pokles byl ovlivněn výpadkem části transakčních 
poplatků z karetních transakcí poté, co KB na konci třetího 
čtvrtletí 2016 prodala většinový podíl v poskytovateli těchto 
služeb, společnosti Cataps. Na druhou stranu počet platebních 
transakcí, které provedla banka pro klienty, narostl zejména 
v oblasti platebních karet a zahraničních plateb. Poplatky 
z depozitních produktů se snížily, neboť KB vyplatila více odměn 
v rámci věrnostního programu MojeOdměny, a dále se snížil 
počet starých spořicích účtů u Modré pyramidy. Poplatky za 
hypotéky poklesly a úvěrové poplatky ve společnosti ESSOX 
byly nižší kvůli novému zákonu o spotřebitelském úvěru 
a akvizici PSA Finance. Modrá pyramida zaznamenala nižší 
poplatky za předčasné splacení úvěrů a marže u společnosti 
Faktoring KB poklesly kvůli silné konkurenci. Poplatky 
z křížového prodeje vzrostly s tím, jak pokračoval růst objemu 
aktiv ve správě. Poplatky ze specializovaných finančních služeb 
se mírně zvýšily díky vyšším výnosům z poplatků za syndikace, 
správu finančních nástrojů a služby depozitáře, zatímco výnosy 
ze záruk a produktů financování obchodu poklesly.

Čistý zisk z finančních operací bez zahrnutí příspěvku 
z transakce za VISA Europe ve druhém čtvrtletí 2016 vzrostl 
o 42,3 %. Neočištěný výsledek klesl o 15,6 % na 1 992 miliony 
Kč. Před tím, než ČNB ukončila 6. dubna svůj kurzový závazek, 
byla poptávka klientů po zajištění měnových rizik mimořádně 

vysoká. Následně byl vývoj kurzu české koruny vůči euru 
poměrně plynulý. Měna začala posilovat a potřeby zajištění 
se zdály být dočasně uspokojeny. Určitý nárůst aktivity se 
naopak objevil v zajišťování úrokových sazeb s rostoucím 
očekáváním postupného zvyšování sazeb. Poplatky a provize 
z cizoměnových transakcí se zvýšily s rostoucím obratem 
mezinárodních transakcí.

Provozní náklady očištěné o jednorázové položky se zvýšily 
o 1,9 %. Z toho personální náklady vzrostly o 5,9 % na 3 630 
milionů Kč. Průměrný počet zaměstnanců stoupl o 0,3 % na 
8 455 vlivem akvizic společností PSA Finance. Všeobecné 
administrativní náklady (vyjma příspěvků do regulatorních 
fondů) se zvýšily o 3,0 % na 2 090 milionů Kč. Skupina zvýšila 
investice do marketingu a výdaje na provoz nemovitostí 
v souvislosti s optimalizací portfolia budov. Náklad na příspěvky 
do regulatorních fondů (Fondu pojištění vkladů, Fondu pro 
řešení krize) dosáhl výše 854 miliony Kč, meziročně o 2,3 % 
méně. Kategorie „Odpisy, znehodnocení a prodej majetku“ 
bez jednorázových položek poklesla o 12,4 % na 757 milionů 
Kč, a to především kvůli dokončení odpisu části software. 
V prvním čtvrtletí KB zaúčtovala čistý pozitivní dopad z prodeje 
a z přecenění budov centrály, počet budov centrály se snížil 
na 3 (z původních 4). Vykázaná částka v kategorii „Odpisy, 
znehodnocení a prodej majetku“ z toho zahrnovala příspěvek 
817 milionů Kč. Vykázané provozní náklady, včetně této 
jednorázové položky, poklesly o 9,5 % na 6 514 miliony Kč.

Hrubý provozní příjem, s vyloučením zmíněných jednorázových 
položek v čistém zisku z finančních operací (VISA Europe) 
a provozních nákladech (budovy centrály) v loňském i letošním 
roce, se meziročně zvýšil o 2,2 % na 8 300 milionů Kč. Vykázaný 
hrubý provozní příjem byl za první pololetí o 0,4 % vyšší, a činil 
9 116 milionů Kč.

Výše nákladů na rizika byla ovlivněna příznivými 
makroekonomickými podmínkami v České republice, úspěšným 
vymáháním jak v bance, tak v dceřiných společnostech 
a nízkým objemem nových úvěrů v selhání. Výsledkem je čisté 
rozpuštění opravných položek, které dosáhlo výše 103 miliony 
Kč ve srovnání s čistou tvorbou ve výši 788 milionů Kč o rok 
dříve. To v relativním vyjádření představuje -3 bazické body 
v poměru k průměrnému objemu úvěrového portfolia v prvním 
pololetí 2017.
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Výnosy z podílů v přidružených společnostech (od Komerční 
pojišťovny) se zvýšily o 11,3 % na 108 milionů Kč.

Daň z příjmu poklesla o 3,1 % na 1 446 milionů Kč. Bez zahrnutí 
daňového dopadu jednorázových položek by daň z příjmu 
vzrostla o 16,4 %.

Konsolidovaný čistý zisk Skupiny KB za první pololetí roku 2017 
v porovnání s předchozím rokem se zvýšil o 14,2 % na 7 881 
milion Kč. Z této částky činily 184 miliony Kč zisk připadající 
držitelům menšinových podílů v dceřiných společnostech KB, 
který byl o 9,8 % nižší oproti minulému roku.

Vykázaný čistý zisk náležející akcionářům Banky činil 7 697 
milionů Kč, což je o 15,0 % více než v prvním pololetí roku 2016. 
Čistý zisk náležející akcionářům Banky očištěný o jednorázové 
položky vyplývající z příjmu KB z prodeje VISA Europe v prvním 
pololetí 2016 a optimalizace portfolia nemovitostí v prvním 
pololetí 2017 se zvýšil o 15,0 % na 6 802 miliony Kč.

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 2016.

Celková aktiva Skupiny KB ke dni 30. června 2017 vzrostla 
o 12,6 % na 1 039,4 miliardy Kč.

Hotovost a účty u centrálních bank se zvýšily o 91,0 % na 214,4 
miliardy Kč. Velkou část této položky tvoří povinné minimální 
rezervy u centrálních bank.

Pohledávky za bankami vzrostly o 18,7 % na 61,5 miliardy Kč.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů 
a výnosů klesla o 14,2 % na 25,5 miliardy Kč.

Celkové čisté úvěry a pohledávky ve srovnání s koncem 
předchozího roku vzrostly o 3,7 % a dosáhly 601,6 miliardy 
Kč. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek se zvýšila 
o 3,3 % na 615,2 miliardy Kč, včetně reverzních repo operací 
s klienty ve výši 15,4 miliardy Kč (0 Kč k 31. prosinci 2016). 
Podíl standardních úvěrů v této sumě stoupnul na 95,2 % 
(585,5 miliardy Kč), zatímco podíl sledovaných úvěrů byl 
1,5 % (9,2 miliardy Kč). Podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou 
(nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil 3,3 % portfolia 
s objemem 20,5 miliardy Kč. Objem vytvořených opravných 
položek dosáhl 14,6 miliardy Kč, což bylo o 6,2 % méně než na 
konci roku 2016.

Portfolio realizovatelných cenných papírů (AFS) se snížilo 
o 4,0 % na 37,9 miliardy Kč. Z toho dluhové cenné papíry 
tvořily 37,7 miliardy Kč. Ty zahrnují české státní dluhopisy 
v objemu 19,1 miliardy Kč a zahraniční vládní dluhopisy ve výši 
7,6 miliardy Kč. Objem cenných papírů v portfoliu cenných 

papírů držených do splatnosti (HTM) se snížil o 7,4 % na 60,6 
miliardy Kč, z toho 50,7 miliardy Kč činila hodnota českých 
státních dluhopisů a 9,9 miliardy Kč hodnota vládních dluhopisů 
vydaných cizími státy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku 
poklesla o 3,1 % na 6,5 miliardy Kč a hodnota dlouhodobého 
nehmotného majetku vzrostla o 5,1 % a dosáhla 4,1 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 15,0 % vyšší ve srovnání s koncem roku 
2016 a dosáhly 939,9 miliardy Kč. Závazky vůči klientům vzrostly 
o 11,8 % na 781,9 miliardy Kč. To zahrnuje i 10,7 miliardy Kč repo 
operací s klienty a 7,3 miliardy Kč ostatních závazků ke klientům. 
Navzdory poklesu depozitních směnek objem nesplacených 
vydaných cenných papírů vzrostl o 12,5 % na 15,1 miliardy 
Kč v důsledku vydání hypotečních zástavních listů. Likvidita 
Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit dosáhla 
76,0 % (ve srovnání s 83,6 % k 31. prosinci 2016).

Vlastní kapitál klesl o 5,6 % na 99,5 miliardy Kč. Tvorba čistého 
zisku byla kompenzována poklesem pozitivního přecenění 
zajištění peněžních toků, přecenění portfolia realizovatelných 
cenných papírů a vyplacením ročních dividend (v květnu 
KB vyplatila 7,6 miliardy Kč). Pozitivní přecenění zajištění 
peněžních toků kleslo v důsledku růstu tržních úrokových 
sazeb ve srovnání s koncem roku 2016. Přecenění portfolia 
realizovatelných cenných papírů, které představuje primárně 
reinvestice klientských vkladů, pokleslo v důsledku amortizace 
přecenění cenných papírů překlasifikovaných v roce 2014 
mezi papíry držené do splatnosti a dále v důsledku růstu 
tržních úrokových sazeb ve srovnání s koncem roku 2016. Ke 
dni 30. června 2017 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 2017 dosahoval 74,2 miliardy 
Kč. Regulatorní kapitál Skupiny KB byl složen výhradně 
z jádrového Tier 1 kapitálu. Kapitálová přiměřenost (stejně jako 
kapitálový poměr Tier 1 podle standardů Basel III) činil 16,5 %. 
Od 1. ledna 2017 požadují regulátoři, aby Komerční banka 
držela úroveň kapitálové přiměřenosti na úrovni alespoň 15,4 %. 
V červenci 2017 oznámila Česká národní banka, že s účinností 
od 1. července 2018 zvýší sazbu proticyklické rezervy (součást 
celkového kapitálového požadavku) na 100 bazických bodů, 
tedy o 50 bazických bodů. KB hodlá v blízké době začít 
postupně posilovat svůj regulatorní kapitál nástroji Tier 2 
kapitálu na základě posouzení jejich vlastností a nákladů.

Měřeno ukazatelem likviditního krytí (LCR) likvidita KB v průběhu 
prvního pololetí 2017 bezpečně splnila požadavky stanovené 
platnou regulací.
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Vymezení použitých alternativních výkonnostních ukazatelů

Čistá úroková marže (NIM): „Čisté úrokové výnosy“ bez 
„Výnosů z dividend“ děleno průměrnými úročenými aktivy 
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* a „Finanční investice držené do splatnosti“ – 
z toho pouze dluhopisy);

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;

Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek: „Hrubá výše 
úvěrů a pohledávek za klienty“ bez „Ostatních pohledávek za 
klienty“;

Poměr čistých úvěrů a depozit: („Čisté úvěry a pohledávky 
za klienty“ minus „reverzní repo operace s klienty“) děleno 
(„Závazky vůči klientům“ minus „repo operace s klienty“).

Sesouhlasení výpočtu „Čisté úrokové marže“, (mil. Kč, konsolidováno, neauditované):
(zdroj: Výkaz zisku a ztráty) 1. 1.–30. 6. 2017 1. 1.–30. 6. 2016

Čisté úrokové výnosy (bez Výnosů z dividend) 10 310 10 445

(zdroj: Výkaz o finanční situaci) 31. 12. 2016 30. 6. 2017 31. 12. 2015 30. 6. 2016

Pohledávky za bankami 51 771 61 453 47 799 55 151

Hotovost a účty u centrálních bank 
(z toho pouze Účty u centrálních bank)* 103 245 206 248 116 979 135 863

Čisté úvěry a pohledávky za klienty 580 198 601 634 532 617 555 813

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty 
(z toho pouze Dluhopisy)* 9 606 7 046 7 872 9 046

Realizovatelná finanční aktiva (z toho pouze Dluhopisy)* 39 238 37 654 41 189 39 604

Finanční investice držené do splatnosti (z toho pouze Dluhopisy) 65 462 60 630 67 083 62 408

Úročená aktiva 849 520 974 664 813 540 857 885

Průměrná úročená aktiva, k datu 912 092 835 712

Anualizovaná Čistá úroková marže, k datu 2,3 % 2,5 %

Pozn. * Označené položky nejsou přímo zjistitelné z mezitímní účetní závěrky, ale jsou v ní uvedeny pouze jako součást příslušných agregovaných položek
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V základním makroekonomickém scénáři KB očekává, že česká 
ekonomika v roce 2017 zrychlí svůj růst oproti předchozímu 
roku na zhruba 3,7 %. Hlavním motorem tohoto růstu zůstane 
soukromá spotřeba díky nízké nezaměstnanosti a dynamickému 
zvyšování mezd. Fixní investice, i přes příznivé střednědobé 
vyhlídky českého hospodářství, by měly růst poněkud pomaleji, 
a to v důsledku pomalejšího náběhu veřejných infrastrukturních 
investic a omezení plynoucích z nedostatku volné pracovní 
síly. Celková inflace by se měla pohybovat mírně nad cílem 
monetární politiky ČNB, v průměru ceny porostou o 2,3 %. 
Hlavním důvodem pro růst jádrové inflace budou nákladové 
tlaky plynoucí z růstu mezd.

V polovině roku 2017 KB počítala mezi hlavní rizika pro vývoj 
české ekonomiky náhlé výkyvy měnového kurzu, pokud 
by na světových finančních trzích došlo k napětí. Náhlé 
oslabení koruny by vyvolalo nárůst inflace, která by mohla 
opustit toleranční pásmo centrální banky. Na druhé straně 
skokové posílení kurzu by mohlo inflaci výrazně snížit a ohrozit 
konkurenceschopnost exportérů. Dále nelze zcela vyloučit, že 
zahájení intenzivnější výstavby klíčové infrastruktury bude znovu 
odloženo.

Poté, co Česká národní banka ukončila 6. dubna 2017 svůj 
závazek udržovat kurz české koruny nad 27 korunami za euro, 
vrátilo se nastavení úrokových sazeb do pozice hlavního nástroje 
měnové politiky. Vývoj kurzu ovšem bude důležitým faktorem 
při rozhodování o případném začátku normalizace měnově-
politických sazeb. Jako nejpravděpodobnější KB vidí možnost, 
že v průběhu druhé poloviny 2017 ČNB zvýší sazby dvakrát, 
poprvé o 20 a podruhé o 25 bazických bodů. Dlouhodobé tržní 
úrokové sazby budou kromě domácích faktorů odrážet i globální 
vlivy a měly by postupně mírně růst.

Dynamiku růstu bankovních úvěrů budou ovlivňovat silná 
likviditní pozice korporací, která omezuje potřebu provozního 
financování, a nepříliš rychlé tempo fixních investic v ekonomice. 
V úvěrování domácností se již projeví omezení uvalená ČNB na 
hypotéky, zatímco poptávka by měla být díky příznivé situaci na 
trhu práce solidní, jak v úvěrech na spotřebu, tak ve financování 
bydlení. Celkový růst bankovních úvěrů by měl za celý rok 2017 
mírně zrychlit – přes 7 %. Růst úvěrování v českém bankovním 
sektoru bez problémů pokryje volná likvidita z klientských 
vkladů. Celkový objem vkladů ke konci roku bude záviset na 
pozicích zahraničních vkladatelů, kteří svá depozita navyšovali 
v očekávání posílení koruny po opuštění kurzového závazku. 

Očekávaný vývoj a hlavní rizika vývoje 
ve druhém pololetí 2017

Vklady občanů i nefinančních podniků by měly růst o více než 
9 % díky růstu disponibilních příjmů i provozní ziskovosti.

Nastavení obezřetnostní politiky ČNB zůstává konzervativní. 
Po stanovení proticyklické kapitálové rezervy od 1. ledna 2017 
na úrovni 0,5 % oznámila centrální banka v létě 2017 zvýšení 
této rezervy na 1 % s účinností od 1. července 2018, především 
k podchycení rizik souvisejících s rostoucími cenami nemovitostí 
a úvěrů na jejich pořízení. Další změny kapitálových požadavků 
mohou vyplynout z každoročního Procesu dohledu a hodnocení 
(SREP). Financování bydlení omezují také limity 90 % na 
maximální hodnotu zajištění úvěru vůči jeho výši (LTV) a podíl 
maximálně 15 % z nově poskytnutých úvěrů v rozmezí hodnot 
80–90 %. Tyto limity byly sníženy od dubna 2017. Ve Zprávě 
o finanční stabilitě dále ČNB doporučila bankám, a nově také 
společnostem z řad nebankovních poskytovatelů, aby obzvláště 
obezřetně posuzovaly nové žádosti o úvěry u žadatelů, u kterých 
by poměr dluhu vůči ročnímu příjmu překročil hodnotu 8 
a poměr dluhové služby vůči disponibilnímu příjmu přesáhl 40 %.

Vedení KB očekává, že meziroční tempo růstu úvěrového 
portfolia bude v druhé polovině roku 2017 oproti prvnímu 
pololetí mírně nižší. V kategorii úvěrů na bydlení budou hypotéky 
růst podobně jako úvěry ze stavebního spoření, ale vzhledem 
k opatřením ČNB o něco pomaleji než dosud. 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. Úvěrování podnikatelů a korporací bude 
nadále negativně ovlivňovat přebytek likvidity na českém trhu.

Skupina rovněž očekává, že celkový objem vkladů bude nadále 
růst v důsledku zvyšování disponibilního příjmu spotřebitelů 
a dobré provozní ziskovosti podniků, nicméně koncem roku 
budou velcí vkladatelé pravděpodobně optimalizovat své pozice 
s ohledem na nutnost hradit náklady na Fond řešení krize. 
Prioritou pro KB zůstává růst objemu nebankovních aktiv, která 
spravuje svým klientům, což především znamená růst objemu 
v podílových fondech, životním pojištění a penzijním spoření.

Vzhledem ke stále nízké úrovni úrokových sazeb, která tlačí 
dolů výnosy z reinvestice depozit, a k intenzivní konkurenci 
na úvěrovém trhu, jež snižuje marže z produktů financování, 
očekává Skupina v roce 2017 mírný pokles čistých úrokových 
výnosů, a to navzdory solidnímu růstu objemu úvěrů i vkladů. 
Čisté výnosy z poplatků a provizí za celý rok poklesnou, neboť 
Skupina v roce 2016 prodala podíl v poskytovateli služeb 
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platebních terminálů Cataps. Výnosy z poplatků očištěné o tento 
vliv se pomalu stabilizují, neboť na jednu stranu pokračuje silný 
konkurenční tlak, avšak KB dokáže i tak zvyšovat počet svých 
klientů, jejich transakcí, aktiv ve správě a dalších finančních 
aktivit. Na vývoj příjmů z finančních transakcí ve zbytku roku 
bude mít vliv zejména volatilita kurzu koruny a vývoj úrokových 
sazeb. Nelze však čekat, že výnosy dosáhnou mimořádné výše 
z prvního pololetí, která byla ovlivněna mohutnou zajišťovací 
a spekulační aktivitou finančních i nefinančních klientů 
v souvislosti s ukončením režimu kurzového závazku ČNB.

Skupina bude v souladu se svou strategií pokračovat 
v disciplinovaném řízení nákladů se zaměřením na zjednodušení 
a synergie. Celkový objem provozních nákladů bez jednorázových 
položek by měl růst pomaleji než inflace. Se započtením vlivu 
restrukturace budov centrály KB realizované v prvním čtvrtletí 
2017 provozní náklady za celý rok meziročně poklesnou. Počet 
zaměstnanců a poboček se významně nezmění. Celoroční 
nárůst personálních nákladů bude ovlivněn vyšší mzdovou inflací 
v České republice a vysokou poptávkou po zaměstnancích 
v určitých profesích. KB bude pokračovat ve svých rozvojových 
prioritách, mezi které patří rekonstrukce poboček v novém 
servisním konceptu, posilování bezpečnosti přímých kanálů 
a rozvoj multikanálového distribučního modelu na zákaznickém 
principu (na rozdíl od produktově orientovaného modelu).

Banka očekává, že kvalita aktiv bude i nadále výborná a podíl 
úvěrů pod zvláštní kontrolou na celkovém portfoliu se může 
ještě mírně snížit. Úroveň nákladů na rizika dosažená v prvním 
pololetí byla výjimečně nízká a ve druhém pololetí se neočekává 
její zopakování, nicméně ekonomické prostředí bude nadále 
příznivé. Celkové náklady na rizika v roce 2017 tak budou 
pravděpodobně výrazně nižší, než je průměrná úroveň za 
období celého hospodářského cyklu. Budoucí vývoj opravných 
položek bude odrážet růst celkového objemu úvěrování 
a změny makroekonomických faktorů, jako jsou 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 může 
v jednotlivých čtvrtletích lišit vzhledem k dynamickému vývoji 
podmínek v některých odvětvích ekonomiky.

Vedení očekává, že kapitálové potřeby Skupiny KB na růst 
obchodních aktivit a regulatorních požadavků, jakož i na výplatu 
dividendy budou v roce 2017 pokryty tvorbou zisku a případně 
i vydáním podřízeného dluhu.
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Události ve správě společnosti

Změny ve struktuře Skupiny

Valná hromada Komerční banky, která se konala 
25. dubna 2017, schválila Zprávu představenstva 
o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 
2016 ve znění předloženém představenstvem. Valná hromada 
také schválila řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní 
závěrku za rok 2016 a rozdělení čistého zisku za rok 2016, 
včetně výplaty dividendy ve výši 7,6 miliardy Kč, což představuje 
40 Kč na jednu akcii KB, s rozhodným dnem 18. dubna 2017 
a splatností 26. května 2017. Valná hromada zvolila s účinností 
od 2. května 2017 následující členy dozorčí rady: Laurent 
Goutard, Petr Laube, Jean-Luc André Joseph Parer, Giovanni 
Luca Soma. S účinností od 2. června 2017 pak následující členy 
dozorčí rady: Petr Dvořák, Pavel Jelínek, Miroslava Šmídová. 
Valná hromada zvolila následující členy výboru pro audit: 
s účinností od 26. dubna 2017 Giovanni Luca Soma, s účinností 

od 1. května Petr Laube. Valná hromada rovněž schválila 
smlouvy o výkonu funkce předsedy a každého z členů výboru 
pro audit. Valná hromada dále schválila nabývání a podmínky 
pro nabývání vlastních akcií a určila jako externího auditora 
Komerční banky pro rok 2017 společnost Deloitte Audit.

Dozorčí rada KB vzhledem k uplynutí funkčního období 
předsedy představenstva pana Alberta Le Dirac’h ke dni 
2. srpna 2017 zvolila dne 11. července 2017 pana Jana Juchelku 
novým členem představenstva s účinností od 3. srpna 2017. Dne 
12. července představenstvo Komerční banky zvolilo pana Jana 
Juchelku předsedou představenstva a generálním ředitelem 
Komerční banky s účinností od 3. srpna 2017.

Dne 1. března 2017 dokončila KB prodej svého 100% podílu 
ve společnosti NP 33, s.r.o., společnosti Commerz Real 
Investmentgesellschaft mbH. NP 33 je jediným vlastníkem 
budovy současné centrály Komerční banky v ulici Na Příkopě 33 
v Praze. KB dlouhodobě zachová svou pobočku v budově 
Na Příkopě.

Dne 30. března 2017 podepsala KB Rámcovou smlouvu 
o pořízení 100 % akcií ve společnosti Office Center Stodůlky, a.s. 
(Office Center Stodůlky). Office Center Stodůlky je vlastníkem 

právě stavěné kancelářské budovy v Praze – Stodůlkách. 
Dokončení budovy se očekává v první polovině roku 2018. 
Převzetí Office Center Stodůlky se uskuteční pouze po 
splnění řady podmínek, zejména poté, co bude stavba řádně 
dokončena v souladu s požadavky Komerční banky. Společnost 
bude převzata od jejích současných dvou vlastníků (i) FINEP 
HOLDING, SE, se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 
PSČ 110 00, Praha 1, IČ: 279 27 822 a (ii) Real 12, a.s., se sídlem 
Klimentská 1246/1, PSČ 110 00, Praha 1, IČ: 279 28 730.
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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 2017 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 2 131 milion Kč. 
Kladná reálná hodnota finančních derivátů činila 811 milionů Kč 
a záporná reálná hodnota finančních derivátů činila 
315 milionů Kč. Účetní hodnota hypotečních zástavních listů 
emitovaných Bankou činila 815 milionů Kč a nákladové úroky 
z hypotečních zástavních listů činily 10 milionů Kč. Nákladové 
úroky z finančních derivátů činily 258 milionů Kč a výnosové 
úroky z finančních derivátů činily 398 milionů Kč. Poplatky 
placené činily 39 milionů Kč, poplatky přijaté činily 201 milion Kč 
a náklady na pojištění činily 10 milionů Kč.

Vztahy vůči společnostem skupiny 
Société Générale

Mezi hlavní pohledávky ke společnostem skupiny Société 
Générale patří:

30. 6. 2017 31. 12. 2016

(mil. Kč) Celkem
Z toho 

deriváty Celkem
Z toho 

deriváty

ALD Automotive, s.r.o. 
(Česká republika) 5 422 0 5 146 0

ALD Automotive, s.r.o. 
(Slovenská republika) 271 0 370 0

BRD – GROUPE Société 
Générale S.A. 3 0 30 0

PJSC Rosbank 11 0 146 0

SG Bruxelles 158 0 137 0

SG Expressbank 41 0 15 0

SG Marocaine de Banques 0 0 4 0

SG New York 0 0 498 0

SG Paris 8 836 4 315 9 724 4 311

SG S.A. oddzial w Polsce 16 0 2 0

SG Zurich 168 0 176 0

SGA Société Générale 
Acceptance 2 774 0 2 989 0

Société Générale Algerie 0 0 0 0

Société Générale China 
Limited 16 0 3 0

Société Générale 
International Limited 1 347 0 473 0

Crédit du Nord 5 0 0 0

SG Banques au Liban 8 0 0 0

SG Banka Srbija 1 0 0 0

Société Générale 
Bank & Trust 1 0 0 0

Celkem 19 078 4 315 19 724 4 311
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Mezi hlavní závazky ke společnostem skupiny Société 
Générale patří:

30. 6. 2017 31. 12. 2016

(mil. Kč) Celkem
Z toho 

deriváty Celkem
Z toho 

deriváty

ALD Automotive, s.r.o. 
(Česká republika) 367 0 368 0

BRD – GROUPE 
Société Générale SA 17 0 8 0

Crédit du Nord 0 0 7 0

Inter Europe Conseil 0 0 0 0

PEMA Praha, spol. s r. o. 130 0 101 0

PJSC Rosbank 1 0 0 0

SG Amsterdam 44 0 47 0

SG Banques au Liban 2 0 1 0

SG Bruxelles 1 613 0 50 0

SG ISSUER 1 0 1 0

SG Frankfurt 67 0 8 0

SG London 15 0 13 0

SG New York 7 0 1 0

SG Milan 34 0 0 0

SG Paris 46 009 7 003 22 965 7 025

SG Private Banking 
(Suisse) S.A. 600 0 184 0

SG S.A. oddzial w Polsce 10 0 1 0

SG Zurich 0 0 0 0

SG Express Bank 2 0 0 0

SG Option Europe 1 0 0 0

SGSS Nantes 0 0 3 0

Société Générale 
Bank & Trust 344 0 178 0

SOGEPROM 
Česká republika, s.r.o. 5 0 5 0

Celkem 49 269 7 003 23 942 7 025

Hlavní pohledávky a závazky ke společnostem skupiny 
Société Générale zahrnují zejména zůstatky na běžných 
a kontokorentních účtech, vklady na maržovém účtu, zůstatky 
na nostro a loro účtech, 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 2017 Skupina dále vykazovala vůči skupině 
Société Générale podrozvahové pohledávky v nominální 
hodnotě 444 815 milionů Kč a podrozvahové závazky 
v nominální hodnotě 437 753 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 2017 evidovala i jiné pohledávky 
a závazky za společnostmi skupiny Société Générale, které však 
byly svou výší nevýznamné.

V období do 30. června 2017 Skupina realizovala vůči skupině 
Société Générale celkové výnosy ve výši 11 849 milionů Kč 
a celkové náklady výši 11 654 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 depozita.

Pohledávky vůči osobám 
v klíčových funkcích a dozorčí radě

V oblasti poskytnutých úvěrů a vydaných záruk Skupina 
k 30. červnu 2017 evidovala úvěrové pohledávky ve výši 
14 milionů Kč (31. prosince 2016: 15 milionů Kč) poskytnuté 
členům představenstva a dozorčí rady. V průběhu prvního 
pololetí roku 2017 nedošlo k novému čerpání úvěrů. Splátky 
úvěrů v průběhu prvního pololetí roku 2017 činily 1 milion Kč.
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Konsolidovaná výsledovka a konsolidovaný výkaz o úplném výsledku 
za období končící 30. červnem 2017

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty
(mil. Kč) 30. 6. 2017 30. 6. 2016

Výnosy z úroků a podobné výnosy 13 034 13 417

Náklady na úroky a podobné náklady -2 724 -2 972

Výnosy z dividend 3 1

Čisté úrokové a podobné výnosy 10 313 10 446

Čistý výnos z poplatků a provizí 3 225 3 408

Čistý zisk z finančních operací 1 992 2 359

Ostatní výnosy 100 65

Čisté provozní výnosy 15 630 16 278

Personální náklady -3 630 -3 429

Všeobecné provozní náklady -2 944 -2 903

Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku 60 -864

Provozní náklady -6 514 -7 196

Zisk před tvorbou rezerv a opravných položek na ztráty z úvěrů, investic a ostatní rizika a před zdaněním 9 116 9 082

Tvorba rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám 94 -811

Tvorba opravných položek a rezerv k ostatním rizikům 9 23

Tvorba rezerv a opravných položek na ztráty z úvěrů, investic a ostatní rizika 103 -788

Výnosy z majetkových účastí v přidružených společnostech 108 97

Zisk před zdaněním 9 327 8 391

Daň z příjmů -1 446 -1 492

Zisk za účetní období 7 881 6 899

Zisk připadající vlastníkům nekontrolního podílu 184 204

Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti 7 697 6 695

Zisk na akcii/Zředěný zisk na akcii (v Kč) 40,76 35,45

Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku
(mil. Kč) 30. 6. 2017 30. 6. 2016

Zisk za účetní období 7 881 6 899

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 -3 657 4 675

 – převod do čistého zisku/(ztráty), po odečtení daně -1 511 -1 634

Kurzové rozdíly z přecenění čistých aktiv z investic v zahraničí -18 1

Čistý zisk/(ztráta) z realizovatelných finančních aktiv, po odečtení daně -655 -1 457

Čistý zisk/(ztráta) z realizovatelných finančních aktiv, po odečtení daně (přidružená společnost) -72 -4

Ostatní úplný výsledek za účetní období, po odečtení daně -5 913 1 581

Úplný výsledek za účetní období, po odečtení daně 1 968 8 480

Úplný výsledek připadající vlastníkům nekontrolních podílů 186 204

Úplný výsledek připadající vlastníkům mateřské společnosti 1 782 8 276

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 2017

(mil. Kč) Pozn. 30. 6. 2017 31. 12. 2016

AKTIVA

Hotovost a účty u centrálních bank 214 365 112 241

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 25 484 29 709

Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou 16 754 22 331

Realizovatelná finanční aktiva 4 37 860 39 420

Aktiva držená k prodeji 360 906

Pohledávky za bankami 61 453 51 771

Úvěry a pohledávky za klienty 5 601 634 580 198

Přecenění na reálnou hodnotu u portfoliově zajišťovaných položek -50 32

Finanční investice držené do splatnosti 6 60 630 65 462

Daň z příjmů 61 86

Odložená daňová pohledávka 61 78

Náklady a příjmy příštích období a ostatní aktiva 5 346 4 919

Majetkové účasti 1 112 1 280

Nehmotný majetek 4 083 3 886

Hmotný majetek 6 457 6 666

Goodwill 3 752 3 752

Aktiva celkem 1 039 362 922 737

ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL

Závazky vůči centrálním bankám 1 1

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 18 251 18 167

Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou 7 491 9 428

Závazky vůči bankám 88 166 54 124

Závazky vůči klientům 781 918 699 377

Přecenění na reálnou hodnotu u portfoliově zajišťovaných položek 313 762

Emitované cenné papíry 8 15 106 13 423

Daň z příjmů 254 360

Odložený daňový závazek 2 331 3 830

Výdaje a výnosy příštích období a ostatní pasiva 24 473 16 150

Rezervy 9 1 602 1 714

Závazky celkem 939 906 817 336

Základní kapitál 19 005 19 005

Emisní ážio, fondy, nerozdělený zisk, oceňovací rozdíly a zisk běžného období 76 813 82 565

Nekontrolní podíl 3 638 3 831

Vlastní kapitál celkem 99 456 105 401

Závazky a vlastní kapitál celkem 1 039 362 922 737

Připojená příloha je nedílnou součástí tohoto konsolidovaného výkazu o finanční situaci.
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Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu k 30. červnu 2017

(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 2016 19 005 67 892 -131 11 379 1 3 424 101 570 3 831 105 401

Vlastní akcie, ostatní 0 63 0 0 0 0 63 1 64

Výplata dividend 0 -7 602 0 0 0 0 - 7 602 -375 -7 977

Transakce 
s vlastníky 0 -7 539 0 0 0 0 -7 539 -374 -7 913

Zisk za účetní období 0 7 697 0 0 0 0 7 697 184 7 881

Ostatní úplný 
výsledek za účetní 
období, po odečtení 
daně 0 -72** 0 -5 168 -15 -655 -5 910 -3 -5 913

Úplný výsledek 
za účetní období 0 7 625 0 -5 168 -15 -655 1 787 181 1 968

Zůstatek 
k 30. červnu 2017 19 005 67 978 -131 6 211 -14 2 769 95 818 3 638 99 456

*  Kapitálové fondy a nerozdělený zisk k 30. červnu 2017 zahrnují ostatní fondy tvořené ze zisku ve výši 4 671 mil. Kč (31. 12. 2016: 4 670 mil. Kč), emisní ážio, vlastní akcie a úhrady vázané 
na akcie ve výši -156 mil. Kč (31. 12. 2016: -171 mil. Kč), zisk za účetní období ve výši 7 697 mil. Kč (31. 12. 2016: 13 688 mil. Kč) a nerozdělený zisk ve výši 55 766 mil. Kč (31. 12. 2016: 
49 705 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 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).

Připojená příloha je nedílnou součástí konsolidovaného výkazu změn vlastního kapitálu.
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Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích za období končící 30. června 2017

(mil. Kč) 30. 6. 2017 30. 6. 2016

PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

Přijaté úroky 12 207 12 493

Placené úroky -2 350 -2 282

Přijaté poplatky a provize 3 819 4 037

Placené poplatky a provize -701 -693

Čistý příjem z finančních operací 1 793 1 922

Ostatní přijaté příjmy 700 141

Platby zaměstnancům, dodavatelům a ostatní platby -8 888 -6 318

Provozní peněžní toky před změnou provozních aktiv a provozních pasiv 6 580 9 300

Pohledávky za bankami -9 660 -5 821

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 4 165 -4 334

Úvěry a pohledávky za klienty -22 038 -23 781

Ostatní aktiva -1 022 -313

(Zvýšení)/snížení provozních aktiv -28 555 -34 249

Závazky vůči bankám 32 860 -5 960

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 83 2 854

Závazky vůči klientům 81 219 38 288

Ostatní pasiva 8 784 8 377

Zvýšení/(snížení) provozních pasiv 122 946 43 559

Čistá hotovost z provozních činností před zdaněním 100 971 18 610

Zaplacená daň z příjmů -1 675 -1 343

Čistá hotovost z provozní činnosti 99 296 17 267

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI

Přijaté dividendy 207 153

Nákup finančních investic držených do splatnosti 0 -2 548

Splatnost finančních investic držených do splatnosti* 4 920 7 777

Nákup realizovatelných finančních aktiv -906 -835

Prodej a splatnost realizovatelných finančních aktiv* 1 534 2 548

Nákup hmotného a nehmotného majetku 813 -1 841

Prodej hmotného a nehmotného majetku 57 664

Nákup majetkových účastí 0 0

Prodej majetkových účastí 1 486 0

Dopad akvizice podniků 0 0

Čistá hotovost z investiční činnosti 8 111 5 918

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI

Vyplacené dividendy -7 495 -11 684

Dividendy zaplacené nekontrolním podílům -375 0

Emitované cenné papíry 1 933 0

Splacené cenné papíry* -836 -6 548

Zvýšení kapitálu a emisního ážia 0 0

Čistá hotovost z finanční činnosti -6 773 -18 271

Čisté zvýšení/(snížení) hotovosti a peněžních ekvivalentů 100 634 4 914

Hotovost a peněžní ekvivalenty na začátku období 110 064 126 132

Kurzové rozdíly k hotovosti a peněžním ekvivalentům na začátku období -139 -1

Hotovost a jiné likvidní prostředky na konci 210 559 131 045

* Obsahuje také přijaté a placené kupony.

Připojená příloha je nedílnou součástí tohoto konsolidovaného výkazu o peněžních tocích.
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Příloha ke konsolidovaným účetním výkazům k 30. červnu 2017

1 Události v období do 30. 6. 2017

Výplata dividendy za rok 2016
V souladu s usnesením valné hromady Komerční banky, a.s. (dále jen „Banka“) ze dne 25. dubna 2017 Banka na dividendách za rok 
2016 rozdělila 7 602 mil. Kč (ve výši 40 Kč na jednu akcii před zdaněním) 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 2017 Banka prodala svoji dceřinou společnost NP 33, s.r.o., společnosti CRI NP 33, s.r.o, která je vlastněna společností 
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH. Společnost NP 33, s.r.o., je jediným vlastníkem budovy centrály Banky na adrese 
Na Příkopě 33 v Praze. Prodej je součástí plánu Banky na centralizaci budov centrály do méně lokalit.

V květnu 2017 došlo ke snížení vlastního kapitálu ve společnosti Bastion European Investments S.A. o 3,8 mil. EUR (108 mil. Kč). Na 
tomto snížení se podílela pouze Banka jako majoritní akcionář společnosti Bastion European Investments S.A.

Konsolidovaná účetní závěrka k 30. červnu 2017 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 2017 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.

3 Informace o segmentech
Retailové 

bankovnictví
Korporátní 

bankovnictví
Investiční 

bankovnictví Ostatní Celkem

(mil. Kč) 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Čisté úrokové a podobné výnosy 6 218 6 028 3 177 3 406 82 37 836 975 10 313 10 446

Čistý výnos z poplatků a provizí 2 227 2 249 1 023 1 048 -97 -11 72 122 3 225 3 408

Čistý zisk/(ztráta) z finančních operací 479 441 930 783 527 137 56 998 1 992 2 359

Ostatní výnosy 41 39 15 -2 83 61 -39 -33 100 65

Čisté provozní výnosy 8 965 8 757 5 145 5 235 595 224 925 2 062 15 630 16 278

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, včetně likviditní komponenty reflektující existující příležitosti finanční zdroje získávat a investovat.

Většina výnosů Skupiny (více jak 99 %) pochází z území České republiky.
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4 Realizovatelná finanční aktiva

Realizovatelná finanční aktiva zahrnují:
30. 6. 2017 31. 12. 2016

(mil. Kč) Reálná hodnota Cena pořízení* Reálná hodnota Cena pořízení*

Akcie a podílové listy 206 158 182 177

Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou 24 198 21 874 25 577 22 721

Dluhopisy s proměnlivou úrokovou sazbou 13 456 13 076 13 661 13 224

Dluhopisy celkem 37 654 34 950 39 238 35 945

Realizovatelná finanční aktiva 37 860 35 108 39 420 36 122

* 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. 2017 31. 12. 2016

Dluhopisy vydané

– státními institucemi v České republice 19 106 20 222

– státními institucemi v zahraničí 7 619 7 935

– finančními institucemi v České republice 10 121 10 259

– finančními institucemi v zahraničí 808 822

Celkem realizovatelné dluhopisy 37 654 39 238

V roce 2016 Skupina prodala podíl ve společnosti Visa Europe Limited, čistý dopad prodeje na hospodářský výsledek Skupiny 
představoval zisk ve výši 959 mil. Kč.

5 Úvěry a pohledávky za klienty

Úvěry a pohledávky za klienty zahrnují:
(mil. Kč) 30. 6. 2017 31. 12. 2016

Úvěry klientům 610 864 591 146

Směnky 263 243

Forfaity 1 004 815

Hrubá částka úvěrů a pohledávek za klienty bez dluhopisů a ostatních pohledávek za klienty 612 131 592 204

Dluhopisy 3 070 3 193

Ostatní pohledávky za klienty 1 057 384

Hrubá částka úvěrů a pohledávek za klienty 616 258 595 781

Portfoliové opravné položky k úvěrům za klienty

 – fyzické osoby -452 -532

 – právnické osoby* -904 -773

Individuální opravné položky a rezervy k úvěrům za klienty

 – fyzické osoby -5 539 -6 368

 – právnické osoby* -7 718 -7 899

Opravné položky k úvěrům za klienty -14 613 -15 572

Individuální opravné položky k ostatním pohledávkám za klienty -11 -11

Opravné položky k úvěrům a ostatním pohledávkám za klienty -14 624 -15 583

Celkem úvěry a pohledávky za klienty 601 634 580 198

* V této položce jsou zahrnuty i opravné položky k úvěrům poskytnutým fyzickým osobám podnikatelům.
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Úvěrové portfolio Skupiny k 30. červnu 2017 (bez Ostatních pohledávek za klienty a Dluhopisů) zahrnuje následující rozdělení 
do kategorií:
(mil. Kč) Hrubá částka Použité zajištění Nekryté riziko Opravné položky Zůstatková hodnota

Standardní 582 382 269 435 312 947 -842* 581 540

Sledované 9 223 3 934 5 289 -514* 8 709

Nestandardní 5 676 2 895 2 781 -2 322 3 354

Pochybné 1 265 432 833 -548 717

Ztrátové 13 585 1 750 11 835 -10 387 3 198

Celkem 612 131 278 446 333 685 -14 613 597 518

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

Úvěrové portfolio Skupiny k 31. prosinci 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

Standardní 560 453 258 770 301 683 -697* 559 756

Sledované 9 346 3 961 5 385 -608* 8 738

Nestandardní 5 895 3 050 2 845 -2 167 3 728

Pochybné 2 088 961 1 127 -727 1 361

Ztrátové 14 422 1 505 12 917 -11 373 3 049

Celkem 592 204 268 247 323 957 -15 572 576 632

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

Rozložení úvěrů (bez Ostatních pohledávek za klienty a Dluhopisů) dle sektorů je následující:
(mil. Kč) 30. 6. 2017 31. 12. 2016

Potravinářství a zemědělství 17 196 17 083

Těžba a dobývání 4 080 4 543

Chemický a farmaceutický průmysl 7 477 6 700

Hutnictví 11 202 10 219

Výroba motorových vozidel 12 130 11 950

Výroba ostatních strojů 9 600 9 565

Výroba elektrických a elektronických zařízení 5 321 4 392

Ostatní zpracovatelský průmysl 12 001 11 510

Elektrárenství, plynárenství a vodárenství 18 421 19 706

Stavebnictví 12 243 10 868

Maloobchod 16 486 15 901

Velkoobchod 28 703 29 350

Ubytování a pohostinství 1 702 1 564

Doprava, telekomunikace a sklady 23 187 23 045

Peněžnictví a pojišťovnictví 36 513 24 841

Nemovitosti 46 011 51 307

Veřejná správa 25 636 27 931

Ostatní odvětví 40 217 33 726

Občané 284 005 278 003

Úvěry klientům celkem 612 131 592 204
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6 Finanční investice držené do splatnosti

Finanční investice držené do splatnosti obsahují:
30. 6. 2017 31. 12. 2016

(mil. Kč) Vykazovaná hodnota Cena pořízení* Vykazovaná hodnota Cena pořízení*

Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou 60 630 59 686 65 462 64 176

Finanční investice držené do splatnosti 60 630 59 686 65 462 64 176

* Jedná se o amortizovanou cenu pořízení.

Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou do splatnosti zahrnují dle emitenta:
(mil. Kč) 30. 6. 2017 31. 12. 2016

Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou vydané

– státními institucemi v České republice 50 688 54 295

– státními institucemi v zahraničí 9 942 11 167

Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou 60 630 65 462

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. 2017:

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 655 7 249 7 904 759 7 555 8 314

Slovensko 3 219 2 558 5 777 3 929 2 769 6 698

EIB 1 000 0 1 000 1 079 0 1 079

Rumunsko 1 750 0 1 750 1 852 0 1 852

Celkem 6 624 9 807 16 431 7 619 10 324 17 943

Dluhopisy vydané státními institucemi v zahraničí v portfoliu Realizovatelných cenných papírů a v portfoliu Cenných papírů 
držených do splatnosti k datu 31. 12. 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 676 7 818 8 494 788 7 938 8 726

Slovensko 3 327 3 096 6 423 4 117 2 822 6 939

EIB 1 000 0 1 000 1 130 0 1 130

Rumunsko 1 833 0 1 833 1 900 0 1 900

Celkem 6 836 10 914 17 750 7 935 10 760 18 695

Dluhopisy vydané státními institucemi v zahraničí v portfoliu Finančních aktiv vykázaných v reálné hodnotě 
do zisku nebo ztráty:
(mil. Kč)
Země emitenta

30. 6. 2017 31. 12. 2016

Reálná hodnota Reálná hodnota

Polsko 0 0

Slovensko 9 596

EIB 62 62

Celkem dluhopisy 71 658
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8 Emitované cenné papíry

Emitované cenné papíry zahrnují:
(mil. Kč) 30. 06. 2017 31. 12. 2016

Hypoteční zástavní listy 13 187 11 030

Depozitní směnky 1 919 2 393

Emitované cenné papíry 15 106 13 423

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. 2017 31. 12. 2016

do jednoho roku 0 0

jeden rok až pět let 1 741 1 745

pět až deset let 1 019 1 007

deset až dvacet let 0 0

dvacet až třicet let 10 427 8 278

Hypoteční zástavní listy celkem 13 187 11 030

V průběhu prvního pololetí roku 2017 Skupina navýšila vydaný nominální objem hypotečních zástavních listů celkově o 1 910 mil. Kč 
a nakoupila zpět hypoteční zástavní listy v celkovém nominálním objemu 2 mil. Kč.

Emitované cenné papíry zahrnují následující hypoteční zástavní listy vydané Skupinou:

Název dluhopisu
Úroková 

sazba Měna
Datum 
vydání Datum splatnosti

30. 6. 2017
mil. Kč

31. 12. 2016
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 10 427 8 278

HZL Komerční banky, a.s., 
CZ0002002801 2,55 % CZK 21. prosince 2012 21. prosince 2022 1 019 1 007

HZL Komerční banky, a.s., 
CZ0002003064 6M PRIBOR plus 50 bps CZK 14. března 2013 14. března 2018 1 741 1 745

Hypoteční zástavní listy 
celkem 13 187 11 030

Hodnota 6M PRIBORu k 30. červnu 2017 byla 37 bps (31. prosince 2016: 35 bps).
Hodnota úrokového swapu CZK prodej průměr na 5 let k 30. červnu 2017 byla 98 bps (31. prosince 2016: 52 bps).
Hodnota úrokového swapu CZK prodej průměr na 10 let k 30. červnu 2017 byla 127 bps (31. prosince 2016: 88 bps).

9 Rezervy

Rezervy zahrnují:
(mil. Kč) 30. 6. 2017 31. 12. 2016

Rezervy ze smluvních závazků 461 473

Rezervy na ostatní úvěrové závazky 1 141 1 241

Celkem rezervy 1 602 1 714

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. 2017 31. 12. 2016

Rezerva na podrozvahové závazky 1 005 1 206

Rezerva na nevyčerpané rámce 136 35

Celkem 1 141 1 241
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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 2017 323 2 148 473

Tvorba 12 0 18 30

Rozpuštění 0 0 -8 -8

Čerpání -6 0 -26 -32

Časové rozlišení 2 0 0 2

Přecenění 0 0 0 0

Kurzový rozdíl 0 0 -4 -4

30. června 2017 331 2 128 461

(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

10 Potenciální pohledávky a závazky

Soudní spory
Skupina k 30. červnu 2017 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 21 mil. Kč. Skupina rovněž vytvořila rezervu ve výši 10 mil. Kč na náklady spojené s případným zaplacením 
příslušenství žalované částky.

Skupina k 30. červnu 2017 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. 2017 31. 12. 2016

Neplatební záruky včetně jejich příslibů 35 094 36 248

Platební záruky včetně jejich příslibů 16 758 14 939

Přísliby úvěrů a nevyčerpané úvěrové rámce 9 711 9 476

Nečerpané úvěrové přísliby 70 437 62 644

Nevyčerpané kontokorentní rámce a debety běžných účtů 15 184 15 674

Nevyčerpané limity rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb 9 936 9 445

Otevřené odběratelské / importní akreditivy nekryté 875 755

Stand by akreditivy nekryté 1 332 1 091

Potvrzené dodavatelské / exportní akreditivy 137 22

Budoucí možné a neodvolatelné závazky celkem 159 464 150 294
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Rozložení potenciálních závazků dle sektorů je následující:
(mil. Kč) 30. 6. 2017 31. 12. 2016

Potravinářství a zemědělství 10 376 10 356

Těžba a dobývání 1 429 668

Chemický a farmaceutický průmysl 3 860 3 622

Hutnictví 4 982 4 692

Výroba motorových vozidel 1 279 1 501

Výroba ostatních strojů 7 807 7 749

Výroba elektrických a elektronických zařízení 2 212 2 468

Ostatní zpracovatelský průmysl 1 741 2 014

Elektrárenství, plynárenství a vodárenství 3 720 4 674

Stavebnictví 31 118 31 989

Maloobchod 3 436 3 731

Velkoobchod 8 564 7 865

Ubytování a pohostinství 472 400

Doprava, telekomunikace a sklady 10 144 9 292

Peněžnictví a pojišťovnictví 7 595 7 760

Nemovitosti 2 891 3 300

Veřejná správa 8 620 4 201

Ostatní odvětví 16 771 13 308

Občané 32 447 30 704

Celkem potenciální závazky 159 464 150 294

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. 2017 31. 12. 2016

(mil. Kč) Vykazovaná hodnota Reálná hodnota Vykazovaná hodnota Reálná hodnota

Finanční aktiva

Hotovost a účty u centrálních bank 214 365 214 365 112 241 112 241

Pohledávky za bankami 61 453 61 690 51 771 53 530

Úvěry a pohledávky za klienty 601 634 614 194 580 198 596 308

Finanční investice držené do splatnosti 60 630 64 464 65 462 69 585

Finanční pasiva

Závazky vůči centrálním bankám 1 1 1 1

Závazky vůči bankám 88 166 88 123 54 124 54 125

Závazky vůči klientům 781 918 782 979 699 377 697 488

Emitované cenné papíry 15 106 14 058 13 423 10 893
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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. 2017 31. 12. 2016

(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 214 365 8 117 0 206 248 112 241 8 997 0 103 244

Pohledávky za bankami 61 690 0 0 61 690 53 530 0 0 53 530

Úvěry a pohledávky za klienty 614 194 0 0 614 194 596 308 0 0 596 308

Finanční investice držené do splatnosti 64 464 64 464 0 0 69 585 69 585 0 0

Finanční závazky

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

Závazky vůči bankám 88 123 0 0 88 123 54 125 0 0 54 125

Závazky vůči klientům 782 979 0 0 782 979 697 488 0 0 697 488

Emitované cenné papíry 14 058 0 0 14 058 10 893 0 0 10 893

12 Převody mezi úrovněmi ocenění reálnou hodnotou

V průběhu prvního pololetí 2017 nebyly uskutečněné žádné převody mezi jednotlivými úrovněmi.

13 Události po konci vykazovacího období

Nedošlo k žádné významné události po rozvahovém dni.
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Rating

Ratingové hodnocení Komerční banky k 30. červnu 2017:*
RATINGOVÁ AGENTURA Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky

Standard & Poor’s A-1 A

Moody’s Prime-1 A2

Fitch F1 A-

*  KB byl přidělen rating společnostmi registrovanými dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013. KB zvážila pověření ratingových agentur ve smyslu článku 8d 
uvedeného nařízení a rozhodla se nepověřit ratingovou agenturu, jejíž podíl na trhu je nižší než 10 %.

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.

Komerční banka měla k 30. červnu 2017 celkem 46 224 
akcionářů (meziročně o 398 více), z čehož 41 036 byly fyzické 
osoby z České republiky (meziroční nárůst o 792). Strategický 
akcionář Société Générale drží v KB 60,4% podíl, menšinoví 
akcionáři drží 39,6% podíl.

KB držela 1 193 360 vlastních akcií, což představuje 0,63 % 
základního kapitálu.

Největší akcionáři Komerční banky k 30. červnu 
2017 s podílem na základním kapitálu větším než 1 % 
(podle výpisu z registru emitenta převzatého z Centrálního 
depozitáře cenných papírů).
Akcionář Podíl na základním kapitálu

Société Générale S.A. 60,35 %

Nortrust Nominees Limited 3,96 %

Chase Nominees Limited 3,59 %

Brown Brothers Harriman 2,76 %

Clearstream Banking S.A. 2,43 %

State Street Bank and Trust Company 2,32 %

GIC Private Limited 1,87 %

J.P. Morgan Bank 1,45 %

Ostatní akcionáři 21,28 %
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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, 28. srpna 2017

Jménem představenstva podepsali:

Jan Juchelka
předseda představenstva 
generální ředitel

Libor Löfler
člen představenstva 
vrchní ředitel, Správní ředitel
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