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Příloha č. 4 Základní finanční údaje
1
 

Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) 

Konsolidované údaje 

mil Kč 
2010 2009

1
 2008

1
 

FINANČNÍ VÝSLEDKY 

Celkové provozní výnosy 32 662 32 195 32 927 

z toho: čisté úrokové výnosy 21 431 21 242 20 474 

z toho: čisté poplatky a provize 8 038 7 839 8 119 

Provozní náklady celkem -12 942 -13 521 -14 024 

Čistý zisk náležející akcionářům 13 330 11 007 13 161 

ROZVAHA 

Bilanční suma 698 014 695 075 699 083 

Úvěry klientům (čisté) 384 593 372 303 364 040 

Vklady klientů 538 051 551 809 554 570 

Vlastní kapitál celkem 76 078 68 792 63 013 

Konsolidované údaje 

% 
2010 2009

1
 2008

1
 

POMĚROVÉ UKAZATELE 

Rentabilita průměrného kapitálu (ROAE)
2
 18,7 17,0 23,6 

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) 1,9 1,6 1,9 

Kapitálová přiměřenost
3
 15,3 14,1 12,1 

Čistá úroková marže 3,3 3,3 3,2 

Poměr provozních nákladů k provozním výnosům 39,6 42,0 42,6 

Nekonsolidované údaje 2010 2009
1
 2008

1
 

OSTATNÍ ÚDAJE
4
 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 7 747 7 958 7 981 

Počet obchodních míst 395 398 394 

Počet klientů (tisíce) 1 590 1 620 1 629 

Počet bankomatů 677 685 673 

Ratingové hodnocení Krátkodobý Dlouhodobý 

Fitch F1 A 

Moody's Prime-1 A2 

Standard & Poor's A-1 A 

1) Po reklasifikaci, přepočteno podle metodiky roku 2010 

2) Čistý zisk náležející akcionářům/ průměrný vlastní kapitál bez menšinových podílů 

3) Podle metodiky České národní banky, Basel II od roku 2008 

4) KB v České republice 

                                                           
1
 KOMERČNÍ BANKA. Základní finanční údaje. [online] KB[18.2.2012]. Dostupné z: http://www.kb.cz/cs/o-

bance/o-nas/zakladni-financni-udaje.shtml 
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Příloha č. 4  Dokumenty ke stažení 

Identifikace a kontrola 

Informace o některých úkonech, se kterými se setkáte při navázání nebo v průběhu 

obchodního vztahu s Komerční bankou, a.s. a které navazují na požadavky stanovené 

Zákonem č. 253/2008 Sb., další legislativní opatření a standardy skupiny Société Générale. 

 Identifikace a kontrola klienta (PDF soubor) 

 Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu (PDF soubor) 

Ochrana citlivých dat 

Připravili jsme pro vás souhrnný přehled informací o tom, jak se bránit snahám o zneužití 

Vašich údajů. 

 Ochrana citlivých dat (PDF soubor) 

Zpracování klientských údajů 

Vaše soukromí je pro Komerční banku velice důležité. To je důvod, proč jsme připravili tato 

Oznámení. Můžete se zde dozvědět, jaké údaje a proč o svých klientech KB shromažďuje 

a zpracovává. 

 Informační memorandum Bankovního registru klientských informací (PDF soubor) 

(pro klienty bank) 

 POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS (PDF soubor) 

 Oznámení o souhlasu klienta se zpracováním údajů (PDF soubor) 

 Poučení klienta o zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. (PDF soubor) 

 Zpracování klientských údajů (PDF soubor) 

 Zpracování klientských údajů – otázky a odpovědi (PDF soubor) 

Řešení stížností a reklamací 

Komerční banka neustále usiluje o poskytování služeb nejvyšší kvality, ke které se jako první 

banka v České republice zavázala v rámci programu Garantovaná úroveň služeb. 

Nastane-li však přesto situace, kdy nejste spokojeni s vedením vašeho účtu nebo s nabízenými 

službami, vaši případnou stížnost je připraven řešit váš bankovní poradce. Pokud by ji 

nevyřešil k vaší úplné spokojenosti, můžete se písemně obrátit na ředitele pobočky. 

Jestliže nejste spokojeni s řešením ze strany pobočky, obraťte se prosím přímo na útvar 

Vztahy se zákazníky. V případě, že nesouhlasíte ani s tímto řešením, je možné se písemně 

obrátit, v duchu principů Charty ombudsmana, na ombudsmana. 

Úplný Reklamační řád Komerční banky, a.s., informace o řešení klientských stížností 

a reklamací a Chartu ombudsmana naleznete v přiloženém dokumentu. 

 Reklamační řád Komerční banky, a. s. (PDF soubor) 

 Charta ombudsmana (PDF soubor) 

Vybrané smluvní podmínky KB 

 Obchodní a technické podmínky služeb přímého bankovnictví Přímé bankovnictví 

(MojeBanka, Profibanka, Přímý kanál), osobní a firemní certifikát, Expresní linka KB, 

http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-identifikace-a-kontrola-klienta.pdf?255942b0b56b79bc53674d05dd8c272a
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-zakon-c-253-2008-sb-o-nekterych-opatrenich-proti-legalizaci-vynosu-z-trestne-cinnosti-a-financovani-terorismu.pdf?51d59d3fbc426600886a8fb3b380504d
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-zakon-c-253-2008-sb-o-nekterych-opatrenich-proti-legalizaci-vynosu-z-trestne-cinnosti-a-financovani-terorismu.pdf?51d59d3fbc426600886a8fb3b380504d
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-ochrana-citlivych-dat.pdf?f66887f42779a5e8678358f502b43ef5
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-informacni-memorandum-bankovniho-registru-klientskych-informaci.pdf?cae745c1f54f9e6a94db22898828a5de
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-pouceni-o-registrech-sdruzeni-solus.pdf?13a484f7628e9f39eeb289b9d7bad5de
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-oznameni-o-souhlasu-klienta-se-zpracovanim-udaju.pdf?3176fdee6eb0044ff43061e089acbdb9
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-pouceni-klienta-o-zpracovani-osobnich-udaju-dle-zakona-c-101-2000-sb.pdf?f66887f42779a5e8678358f502b43ef5
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-zpracovani-klientskych-udaju.pdf?1094b495e67e669e24d7fd42bd0dd4cc
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-zpracovani-klientskych-udaju-otazky-a-odpovedi.pdf?936ffe3363504768ac5cba5288eae4c0
http://www.kb.cz/cs/o-bance/vztahy-se-zakazniky/garantovana-uroven-sluzeb/zavazky-pro-obcany-podnikatele-a-mensi-firmy.shtml
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-reklamacni-rad-komercni-banky-a-s.pdf?d88f5acab26b4db804903aa836fb8772
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-charta-ombudsmana-komercni-banky-a-s.pdf?10bb3b02f94ac974ae5e2d2995d1edb3
http://www.mojebanka.cz/cs/stahnete-si.shtml
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Expresní linka Plus, KB eTrading, MultiCash KB, EDI KB, Karta optického klíče, 

MojePlatba, Mobilní banka 

 Oznámení o designu MojeKarta (PDF soubor) 

 Oznámení o minimálním počátečním vkladu a minimálním zůstatku (PDF soubor) 

 Oznámení o provádění platebního styku (PDF soubor) 

 Platební karty – pravidla bezpečnosti (PDF soubor) 

 Podmínky k A–kontu KB (PDF soubor) 

 Podmínky k B–kontu (PDF soubor) 

 Podmínky k balíčku MůjÚčet (PDF soubor) 

 Podmínky k běžnému účtu v rámci TOP nabídky (PDF soubor) 

 Podmínky k Dětskému kontu (PDF soubor) 

 Podmínky k Duo kontu (PDF soubor) 

 Podmínky k účtu Efekt Start (PDF soubor) 

 Podmínky k Expreskontu KB (PDF soubor) 

 Podmínky k Extra kontu (PDF soubor) 

 Podmínky ke kontu Gaudeamus (PDF soubor) 

 Podmínky ke kontu G2 (PDF soubor) 

 Podmínky ke kontu G2.2 (PDF soubor) 

 Podmínky k IDEAL kontu (PDF soubor) 

 Podmínky k IDEAL sporoúčtu (PDF soubor) 

 Podmínky ke KB Garantovanému vkladu (PDF soubor) 

 Podmínky ke KB Spořicímu kontu (PDF soubor) 

 Podmínky ke KB Top Spořicímu kontu (PDF soubor) 

 Podmínky k Modrému kontu (PDF soubor) 

 Podmínky k Modrému kontu Plus (PDF soubor) 

 Podmínky k Osobnímu kontu (PDF soubor) 

 Podmínky k osobním kreditním kartám (PDF soubor) 

 Podmínky k Perfekt kontu (PDF soubor) 

 Podmínky k Podnikatelskému kontu (PDF soubor) 

 Podmínky k Premium kontu (PDF soubor) 

 Podmínky k Profi Spořicímu účtu Bonus (PDF soubor) 

 Podmínky k Profi účtu (PDF soubor) 

 Podmínky ke KB Spořicímu kontu Bonus (PDF soubor) 

 Podmínky ke služebním kreditním kartám (PDF soubor) 

 Podmínky ke KB Start kontu (PDF soubor) 

 Podmínky pro odvody cestovních šeků (PDF soubor) 

 Podmínky pro poskytování a využívání TF OnLine (PDF soubor) 

 Podmínky pro používání platebních karet MasterCard a VISA (PDF soubor) 

 Podmínky pro používání virtuálních platebních karet MasterCard a VISA (PDF 

soubor) 

 Podmínky pro přijímání šeků KB, a.s. pro platby v Kč a pro odvody tuzemských šeků 

(PDF soubor) 

 Podmínky pro Sporoúčet KB (PDF soubor) 

 Podmínky Termínovaných účtů (PDF soubor) 

 Pojistné podmínky kolektivního pojištění nákupu zboží (PDF soubor) 

 Pojistné podmínky pojištění Merlin (PDF soubor) – platné do 5. 5. 2012 

 Pojistné podmínky pojištění Merlin (PDF soubor) – platné od 6. 5. 2012 

 Pojistné podmínky pojištění Profi Merlin (PDF soubor) – platné do 5. 5. 2012 

 Pojistné podmínky pojištění Profi Merlin (PDF soubor) – platné od 6. 5. 2012 

 Pojistné podmínky MojePojištění plateb (PDF soubor) – platné od 6. 5. 2012 

http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-oznameni-o-designu-mojekarta.pdf?f66887f42779a5e8678358f502b43ef5
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20110501-oznameni-o-minimalnim-pocatecnim-vkladu-a-minimalnim-zustatku.pdf?de713eb3d604fd9cee3194e74ec2626e
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20120101-oznameni-o-provadeni-platebniho-styku.pdf?6f1a1c327f6ccca301b32288477764b1
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-platebni-karty-pravidla-bezpecnosti.pdf?1094b495e67e669e24d7fd42bd0dd4cc
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20110101-podminky-k-a-kontu-kb.pdf?6a2c76d3193ad58cd3935d5a3a352226
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20110101-podminky-k-b-kontu.pdf?80034e0a3e4f3c4464c6a714c257855
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-podminky-k-balicku-mujucet.pdf?3f63a3708ca2c0f6eb8aba11eea37aaa
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20110101-podminky-k-beznemu-uctu-v-ramci-top-nabidky.pdf?35ca97a5d1cd0e7ca81983693a35dd05
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20120101-podminky-k-detskemu-kontu.pdf?6f1a1c327f6ccca301b32288477764b1
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20120101-podminky-k-duo-kontu.pdf?6f1a1c327f6ccca301b32288477764b1
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20110101-podminky-k-uctu-efekt-start.pdf?c71e9addceec5d6a2c066669e439c679
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20110101-podminky-k-expreskontu-kb.pdf?29cc03802a837321da40adb942cb9e0e
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20110101-podminky-k-extra-kontu.pdf?4aa852bb1717565c28e98a9ff6827a4f
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20120101-podminky-ke-kontu-gaudeamus.pdf?6f1a1c327f6ccca301b32288477764b1
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20120101-podminky-ke-kontu-g2.pdf?6f1a1c327f6ccca301b32288477764b1
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20120101-podminky-ke-kontu-g2-2.pdf?4e335878480251f76dcf61b03f8138fa
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20110101-podminky-k-ideal-kontu.pdf?c90bb72babc63e31d29b5d5ae32f8444
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20091101-podminky-k-ideal-sporouctu.pdf?f66887f42779a5e8678358f502b43ef5
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20110101-podminky-ke-kb-garantovanemu-vkladu.pdf?285c806415c5f231a0e375c35ca8a831
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20091101-podminky-ke-kb-sporicimu-kontu.pdf?1094b495e67e669e24d7fd42bd0dd4cc
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20091101-podminky-ke-kb-top-sporicimu-kontu.pdf?f66887f42779a5e8678358f502b43ef5
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20110101-podminky-k-modremu-kontu.pdf?b02e37b8baa8550780483e71b7e5768f
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20110101-podminky-k-modremu-kontu-plus.pdf?9262a4cced8311adae7485b530d4ff93
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20091101-podminky-k-osobnimu-kontu.pdf?1094b495e67e669e24d7fd42bd0dd4cc
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20120101-podminky-k-osobnim-kreditnim-kartam.pdf?6f1a1c327f6ccca301b32288477764b1
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20110101-podminky-k-perfekt-kontu.pdf?398288de0547792b1cf773b6e98c4623
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20091101-podminky-k-podnikatelskemu-kontu.pdf?1094b495e67e669e24d7fd42bd0dd4cc
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20110101-podminky-k-premium-kontu.pdf?fd699fde8be49f9d75ea11ed0eb3a99
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20100517-podminky-k-profi-sporicimu-uctu-bonus.pdf?f66887f42779a5e8678358f502b43ef5
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-podminky-k-profi-uctu.pdf?10f97e475dbf792f2bc905cdf072419a
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20100517-podminky-ke-kb-sporicimu-kontu-bonus.pdf?1094b495e67e669e24d7fd42bd0dd4cc
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20120101-podminky-ke-sluzebnim-kreditnim-kartam.pdf?6f1a1c327f6ccca301b32288477764b1
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20120101-podminky-ke-kb-start-kontu.pdf?6f1a1c327f6ccca301b32288477764b1
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20090413-podminky-pro-odvody-cestovnich-seku.pdf?f66887f42779a5e8678358f502b43ef5
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20090518-podminky-pro-poskytovani-a-vyuzivani-tf-online.pdf?f66887f42779a5e8678358f502b43ef5
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20120101-podminky-pro-pouzivani-platebnich-karet-mastercard-a-visa.pdf?f4444ad852e8afe32f519e285a7034a7
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20120101-podminky-pro-pouzivani-virtualnich-platebnich-karet-mastercard-a-visa.pdf?6f1a1c327f6ccca301b32288477764b1
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20120101-podminky-pro-pouzivani-virtualnich-platebnich-karet-mastercard-a-visa.pdf?6f1a1c327f6ccca301b32288477764b1
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20050614-podminky-pro-prijimani-seku-kb-as-pro-platby-v-kc-a-pro-odvody-tuzemskych-seku.pdf?1094b495e67e669e24d7fd42bd0dd4cc
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20050614-podminky-pro-prijimani-seku-kb-as-pro-platby-v-kc-a-pro-odvody-tuzemskych-seku.pdf?1094b495e67e669e24d7fd42bd0dd4cc
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20091101-podminky-pro-sporoucet-kb.pdf?f66887f42779a5e8678358f502b43ef5
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20110715-podminky-terminovanych-uctu.pdf?412af20e0c89f7f39cfa4119ed996d8c
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20091101-pojistne-podminky-kolektivniho-pojisteni-nakupu-zbozi.pdf?f66887f42779a5e8678358f502b43ef5
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20111129-pojistne-podminky-pojisteni-merlin.pdf?3a6df2260b845599a63bdb67f2932e1a
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20120506-pojistne-podminky-pojisteni-merlin.pdf?73db14c74d49cd28d29c719ec9f4a0c3
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20111129-pojistne-podminky-pojisteni-profi-merlin.pdf?aa3f2e56ff11edfe3f704f426d4de2ee
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20120506-pojistne-podminky-pojisteni-profi-merlin.pdf?8e2e0ad993d672da259400c79c0f621
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20120506-pojistne-podminky-mojepojisteni-plateb.pdf?4720cb8d04c58a9a03cee4e5875966b
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 Pojistné podmínky Profi pojištění plateb (PDF soubor) – platné od 6. 5. 2012 

 Pokyny pro provádění transakcí platebními kartami (PDF soubor) 

 Pokyny pro provádění transakcí platebními kartami – přílohy (PDF soubor) 

 Pokyny pro provádění transakcí platebními kartami (PDF soubor) - platné od 1. 12. 

2011 

 Pravidla časového pořadí úhrad pohledávek (PDF soubor) 

 Pravidla pro uživatele nočního trezoru (PDF soubor) 

 Transakční limity pro platební karty (PDF soubor) 

 Úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb (PDF 

soubor) 

 Úvěrové podmínky pro fyzické osoby nepodnikatele (PDF soubor) 

 Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby (PDF soubor) 

 Všeobecné obchodní podmínky (PDF soubor) 

Informace o změnách smluvních podmínek KB 

 Den platby daní a pojistného – změna (PDF soubor) 

 Oznámení o změnách smluvních dokumentů (PDF soubor) (týká se změn v období od 

5. 11. 2011 do 1. 1. 2012) 

Ostatní dokumenty 

 Informace o účasti v platebních systémech (ZIP soubor) 

 Pojištění vkladů – otázky a odpovědi (PDF soubor) 

 Poučení o garančním fondu obchodníků s cennými papíry (PDF soubor) 

 Přehled služeb, které spočívají v převzetí peněžních prostředků od klienta a vztah této 

služby k pojištění vkladů (PDF soubor) 

 Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření (PDF soubor) 

Zahraniční platby – subjekty podléhající mezinárodním sankcím 

KB neprovádí platební styk do/z Íránu 

Banka je oprávněna odmítnout nebo odložit splnění Příkazu Klienta bez ohledu na měnu 

platby, jehož splnění by mohlo být v rozporu zejména s (i) právními předpisy České republiky 

nebo právními předpisy státu banky zprostředkující převod, (ii) obchodní politikou 

zprostředkující banky (odkaz na seznamy viz níže). Z důvodů uvedených v předchozí větě je 

Banka též oprávněna nepřijmout platby ve prospěch Účtu Klienta. Klient bere tímto současně 

na vědomí, že z výše uvedených důvodů může být platba vrácena nebo zadržena též 

zprostředkující bankou. Toto ustanovení se týká zejména odeslaných a přijatých plateb, 

u kterých je příjemcem nebo odesílatelem osoba s adresou v Íránské islámské republice 

a/nebo kde je bankou příjemce nebo odesílatele instituce ve vlastnictví íránských subjektů. 

 Omezení platebního styku v EU 

 Omezení pro platby v USD 

Pro prohlížení dokumentů ve formátu PDF
2
 

si zdarma stáhněte program Adobe Reader. 

 

 

                                                           
2
 KOMERČNÍ BANKA. Dokumenty ke stažení. [online] KB.[19.2.2012]. Dostupné z: http://www.kb.cz/cs/o-

bance/dokumenty-ke-stazeni.shtml. 

http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20120506-pojistne-podminky-profi-pojisteni-plateb.pdf?b8377b6e078b6e2917c685d59bbc6a8d
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-pokyny-pro-provadeni-transakci-platebnimi-kartami.pdf?527fcb4cc452dfdbe43c8dfad901da40
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-pokyny-pro-provadeni-transakci-platebnimi-kartami-prilohy.pdf?36082c0068dbd7cba6c19d05f2958fa3
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20111201-pokyny-pro-provadeni-transakci-platebnimi-kartami.pdf?3047d0d71768073358dfb06370d7650c
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-pravidla-casoveho-poradi-uhrad-pohledavek.pdf?1094b495e67e669e24d7fd42bd0dd4cc
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-pravidla-pro-uzivatele-nocniho-trezoru.pdf?1094b495e67e669e24d7fd42bd0dd4cc
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-transakcni-limity-pro-platebni-karty.pdf?dab2d2bf3fd1d2abaeb1679936571ec9
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20120101-uverove-podminky-k-ramcove-smlouve-o-poskytovani-financnich-sluzeb.pdf?ced1796579ae1207acc6f012b7e5f06b
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20120101-uverove-podminky-k-ramcove-smlouve-o-poskytovani-financnich-sluzeb.pdf?ced1796579ae1207acc6f012b7e5f06b
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20110715-uverove-podminky-pro-fyzicke-osoby-nepodnikatele.pdf?412af20e0c89f7f39cfa4119ed996d8c
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20120101-uverove-podminky-pro-fyzicke-osoby-podnikatele.pdf?d2c79f7bc862e645cb4b89f8619349c1
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20110101-vseobecne-obchodni-podminky.pdf?42a96a6feba067c52e2ea1284ea4cda8
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-den-platby-dani-a-pojistneho-zmena.pdf?f66887f42779a5e8678358f502b43ef5
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20110905-oznameni-o-zmenach-smluvnich-dokumentu.pdf?91665fbc9db6eb11b4bc704ccbef6566
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-informace-ucasti-v-platebnich-systemech.zip?c4251512cddf786b37f7be91cbd5386d
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-pojisteni-vkladu-otazky-a-odpovedi.pdf?52d2dcb2022dd2bd977e4a111b5cc983
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-pouceni-o-garancnim-fondu-obchodniku-s-cennymi-papiry.pdf?52f58c85312ce96b26ac3dd7673f7723
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-prehled-sluzeb-ktere-spocivaji-v-prevzeti-peneznich-prostredku.pdf?a1a6bd7da82fa59d0a0184834b6c90de
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-prehled-sluzeb-ktere-spocivaji-v-prevzeti-peneznich-prostredku.pdf?a1a6bd7da82fa59d0a0184834b6c90de
http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-vseobecne-obchodni-podminky-stavebniho-sporeni.pdf?f66887f42779a5e8678358f502b43ef5
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_mezinarodni_sankce.html
http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/sdnlist.txt
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
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Příloha č. 5   Financování 

Doporučené produkty a služby obrat podnikatele je pod 60 mil. Kč 

 Profi úvěr 

Profi úvěr je podnikatelský úvěr speciálně pro drobné podnikatele, malé a střední 

podniky s výrazně zjednodušeným a zkráceným schvalovacím procesem. Profi 

úvěr je krátkodobý nebo střednědobý a je určený k financování oběžných 

prostředků, provozních potřeb nebo k pořízení hmotného investičního majetku. 

 Kreditní karta pro podnikatele 

Kombinace platebního a úvěrového produktu. Umožní Vám platit za zboží 

a služby a vybírat hotovost nezávisle na stavu Vašeho běžného podnikatelského 

účtu. S kreditní kartou získáte snadno a rychle úvěr až 200 tisíc Kč, který můžete 

čerpat po celém světě všude tam, kde uvidíte logo MasterCard. 

 Profi Factoring 

Profi Factoring je moderní a snadný způsob financování Vašich pohledávek 

z obchodního styku. S Profi Faktoringem získáte nejen financování, ale i aktivní 

správu, inkaso a vymáhání pohledávek faktoringovou společností.   

 Profi leasing 

Profi leasing je určený k financování vybraných strojů a zařízení a je poskytován ve 

formě finančního leasingu s opcí na koupi předmětu leasingu. 

Kompletní přehled produktů a služeb v sekci Financování 

Následující seznam obsahuje souhrnný přehled produktů a služeb Komerční banky 

zařazených v sekci Financování. Produkty a služby jsou v přehledu řazeny abecedně. 

 Bankovní záruka 

 Developerské financování 

 Hypoteční úvěr v Kč nebo cizí měně 

 Kontokorentní úvěr na dobu určitou i neurčitou v Kč a cizí měně 

 Kreditní karta pro podnikatele 

 Podnikatelské provozní úvěry 

Krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé úvěryna provozní potřeby, 

investičnípotřeby, na oběžné prostředky, na přechodný nedostatek finančních 

prostředků. Způsob financování je jednorázový, revolvingový nebo jako kontokorent 

na běžném účtu. 

 Povolený debet na podnikatelském běžném účtu 

 Profi Factoring 

 Profi leasing 

http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/profi-uver.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/kreditni-karta-pro-podnikatele.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/profi-factoring.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/profi-leasing.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/bankovni-zaruka.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/developerske-financovani.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/hypotecni-uver-v-kc-nebo-cizi-mene.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/kontokorentni-uver-na-dobu-urcitou-i-neurcitou-v-kc-a-cizi-mene.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/kreditni-karta-pro-podnikatele.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/podnikatelske-provozni-uvery.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/povoleny-debet-na-podnikatelskem-beznem-uctu.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/profi-factoring.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/profi-leasing.shtml
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 Profi úvěr 

 Profi úvěr FIX 

 Program Ponte II 

 Úvěr Medicum 

 Úvěr na investice v Kč a cizí měně 

 Úvěr na nákup akcií nebo podílu v obchodní společnosti v Kč i cizí měně 

 Úvěr na provozní a investiční potřeby v Kč a cizí měně 

 Úvěr pro malé a střední podniky ze zdrojů Evropské investiční banky 

 Úvěry pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek 

 Úvěry s podporou ČMZRB a.s.
3
 

                                                           
3
 KOMERČNÍ BANKA. Financování. [online] KB.[19.2.2012].Dostupné z:  http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-

obratem-pod-60-milionu/financovani/index.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/profi-uver.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/profi-uver-fix.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/program-ponte-ii.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/uver-medicum.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/uver-na-investice-v-kc-a-cizi-mene.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/uver-na-nakup-akcii-nebo-podilu-v-obchodni-spolecnosti-v-kc-i-cizi-mene.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/uver-na-provozni-a-investicni-potreby-v-kc-a-cizi-mene.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/uver-pro-male-a-stredni-podniky-ze-zdroju-evropske-investicni-banky.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/uvery-pro-bytova-druzstva-a-spolecenstvi-vlastniku-jednotek.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/uvery-s-podporou-cmzrb-as.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/index.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/index.shtml


17 
 

Příloha č. 6   Financování 

Úvěry a financování pro firmy s obratem nad 60 mil. Kč 

Doporučené produkty a služby 

 Podnikatelské provozní úvěry 

Krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé úvěryna provozní potřeby, 

investičnípotřeby, na oběžné prostředky, na přechodný nedostatek finančních 

prostředků. Způsob financování je jednorázový, revolvingový nebo jako kontokorent 

na běžném účtu. 

 Kontokorentní úvěr na dobu určitou i neurčitou v Kč a cizí měně 

Kontokorentní úvěr je určen zejména k profinancování provozních potřeb 

vyplývajících z podnikatelské činnosti klienta. Úvěr je veden na běžném účtu klienta. 

 Úvěr na investice v Kč a cizí měně 

Úvěr na pořízení hmotného, případně nehmotného investičního majetku (staveb 

včetně projektů, strojů a zařízení nebo jejich souborů apod.) až do výše smluvní ceny. 

Kompletní přehled produktů a služeb v sekci Úvěry a financování 

Následující seznam obsahuje souhrnný přehled produktů a služeb Komerční banky 

zařazených v sekci Úvěry a financování. Produkty a služby jsou v přehledu řazeny abecedně. 

 Developerské financování 

 Dohoda o správě kupní ceny 

 Elektronická zástava pohledávek 

 Eskontní úvěr 

 Factoring 

 Forfaiting 

 Hypoteční úvěr v Kč nebo cizí měně 

 KB FleetLease 

 KB FlexiRámec 

 KB Leasing 

 Kontokorentní úvěr na dobu určitou i neurčitou v Kč a cizí měně 

 Podnikatelské provozní úvěry 

 Poradenství podnikových financí 

 Povolený debet na podnikatelském běžném účtu 

                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/podnikatelske-provozni-uvery.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/kontokorentni-uver-na-dobu-urcitou-i-neurcitou-v-kc-a-cizi-mene.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/uver-na-investice-v-kc-a-cizi-mene.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/developerske-financovani.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/dohoda-o-sprave-kupni-ceny.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/elektronicka-zastava-pohledavek.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/eskontni-uver.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/factoring.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/forfaiting.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/hypotecni-uver-v-kc-nebo-cizi-mene.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/kb-fleetlease.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/kb-flexiramec.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/kb-leasing.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/kontokorentni-uver-na-dobu-urcitou-i-neurcitou-v-kc-a-cizi-mene.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/podnikatelske-provozni-uvery.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/poradenstvi-podnikovych-financi.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/povoleny-debet-na-podnikatelskem-beznem-uctu.shtml
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 Program Ponte II 

 Strukturované financování 

 Syndikovaný úvěr 

 Úvěr na investice v Kč a cizí měně 

 Úvěr na nákup akcií nebo podílu v obchodní společnosti v Kč i cizí měně 

 Úvěr na předfinancování exportního dokumentárního akreditivu 

 Vydávání dluhopisů
4
 

 

                                                           
4
 KOMERČNÍ BANKA. Financování. [online] KB [19.2.2012]. Dostupné z:  http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-

s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/index.shtml 

 

http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/program-ponte-ii.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/strukturovane-financovani.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/syndikovany-uver.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/uver-na-investice-v-kc-a-cizi-mene.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/uver-na-nakup-akcii-nebo-podilu-v-obchodni-spolecnosti-v-kc-i-cizi-mene.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/uver-na-predfinancovani-exportniho-dokumentarniho-akreditivu.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/vydavani-dluhopisu.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/index.shtml
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/uvery-a-financovani/index.shtml

