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PŘÍLOHY 

 
 
Příloha 1: Organizační schéma KB, a.s. [9] 
 

 

Komerční banka, a.s. 

Předseda představenstva a generální ředitel 

Náměstek generálního ředitele a Správní ředitel 

Lidské zdroje 

Interní audit  

Organizace a řízení projektů 

Top Corporations 

Řízení rizik 

Strategie a finance 

Corporate Secretary 

Investiční bankovnictví 

Distribuce 

Provoz 

Marketing and Business Development 

Podpůrné služby 

Informa ční technologie 
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Příloha 2: Základní informace o KB, a.s. [6,7,8] 
 
Obchodní firma Komerční banka, a. s. 
Právní forma akciová společnost 
Druh komerční, hypoteční, privátní 
Sídlo banky Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, 

PSČ 114 07 
Telefon 222 432 111 
Fax 224 243 020  
E-mail mojebanka@kb.cz 
www stránka www.kb.cz 
BANIS 0100 
Infolinka 800 111 055 
Člen bankovní asociace ano 
Identifika ční číslo 45 31 70 54 
Datum zápisu do obch. rejstříku 5. 3. 1992 
Údaje o zápisu do obch. rejstříku banka je zapsána v obch. rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 
1360 

Poslední změna v zápisu do obch. 
rejstříku 

4. 6. 2008 

Účel poslední změny v zápisu do obch. 
rejstříku 

zápis člena představenstva p. Jeřábka 

Výše základního kapitálu zapsaného 
v obch. rejstříku 

19 004 926 000 Kč 

Výše splaceného základního kapitálu 19 004 926 000 Kč 
Akcie: 38 009 852 ks kmenových akcií na majitele 

v zaknihované podobě ve jmenovité 
hodnotě po 500 Kč 

Údaje o nabytí vlastních akcií 54 000 ks     zdroj: výpis z registru emitenta 
k 30. 9. 2008 

Údaje o zvýšení základního kapitálu základní kapitál banky nebyl od posledního 
uveřejnění zvýšen 
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Příloha 3: Přehled Finanční skupiny KB, a.s. [5] 
 

 

Komerční banka, a.s. 

Stavební spoření 

Penzijní pojištění 

Spotřební financování 

Pojištění 

Podnikové služby 

Ostatní 

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 
(100%) 

Penzijní fond Komerční banky, a.s. 
(100%) 

ESSOX s.r.o. 
(51%) 

Komerční pojišťovna, a.s. 
(49%) 

Factoring KB, a.s. 
(100%) 

Komerční banka Bratislava, a.s. 
(100%) 

Protos, uzavřený investiční fond, a.s. 
(KB 90%, Factoring KB10%)  

Bastion European Investment S.A. 
(99,8%) 

CRCB – Czech Banking Credit Burelu, a.s. 
(20%) 

CMZRB, a.s. 
(13%) 

Burza cenných papírů Praha, a.s. 
(11%) 

ALL IN REAL ESTATE LEASING a.s. , In 
likvidaci  
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1. Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s. 

• Vlastnická struktura:  100 % dceřiná společnost KB 

• Obchodní činnost:  Stavební spořitelna 

• Charakteristika:   MPSS je specializovanou bankou, která se  

zabývá financování bytových potřeb klientů. 

Nabízí výhodné optimální zhodnocení úspor, 

řešení bytových potřeb a bezplatné úvěrové 

poradenství. 

• Postavení na trhu:  Třetí místo na trhu stavebních spořitelen dle  

počtu uzavřených smluv.   

 Druhé místo v objemu poskytnutých úvěrů. 

• Hlavní produkty:  Stavební spoření se státní podporou, 

překlenovací úvěry, 

úvěry ze stavebního spoření. 

• Spolupráce s KB:  MPSS lze uzavřít ve všech pobočkách KB.  

Nabídka MPSS zahrnuje penzijní pojištění 

rozšířené o bankovní produkty KB (Modrá 

půjčka, Modré konto) i o podílové fondy IKS 

[9]. 

2. Penzijní fond KB, a. s. 

• Vlastnická struktura:  100 % dceřiná společnost KB 

• Obchodní činnost:  Penzijní fond 

• Charakteristika:   PFKB nabízí penzijní připojištění se státní  

Podporou. Cílem hospodaření je zajišťování 

přijatelné úrovně zhodnocení (investice do 

dluhopisů). 

• Postavení na trhu:  Čtvrté místo na trhu dle objemu zpracovaných   

prostředků. 

Čtvrté místo dle počtu klientů fondu. 

Rating Aa1.cz – udělený renomovanou 

agenturou Moody’s (nejvyšší stupeň ocenění 

na trhu penzijních fondů v České republice). 
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• Hlavní produkty:  Penzijní připojištění se státní podporou. 

• Spolupráce s KB:  PFKB lze sjednat na kterékoli pobočce KB  

[5]. 

3. Komerční pojišťovna, a. s. 

• Vlastnická struktura:  Komerční banka 49 % , SOGECAP 51 % 

• Obchodní činnost:  Pojišťovací činnost 

• Charakteristika:   Je univerzální pojišťovna, která se zaměřuje na  

poskytování služeb v oblasti životního 

pojištění. 

• Hlavní produkty:  Investiční životní pojištění (Vital Invest), 

spořící životní pojištění (Vital), 

kapitálové životní pojištění pro podnikovou 

klientelu (Program Vital), 

kapitálové životní pojištění (Vital Grant), 

pojištění v případě ztráty nebo krádeže 

platební karty (Merlin, Profi Merlin), 

kolektivní pojištění ke spotřebitelským 

úvěrům, 

rizikové životní pojištění k hypotečním 

úvěrům, 

pojištění pro případ úmrtí (Patron, Profi 

Patron), 

pojištění kreditních karet, 

cestovní pojištění. 

• Spolupráce s KB:  Komerční pojišťovna úzce spolupracuje s KB,  

MPSS a ESSOX [5].  

4. Factoring KB, a. s. 

• Vlastnická struktura:  100 % dceřiná společnost KB 

• Obchodní činnost:  Factoring 

• Charakteristika:   FKB se zabývá odkupem, správou,  

financováním a inkasem krátkodobých 

pohledávek do 90 dnů. 
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• Postavení na trhu:  Čtvrté místo na factoringovém trhu dle objemu 

uskutečněných obchodů. 

• Hlavní produkty:  Tuzemský factoring, 

zahraniční factoring, 

reverse factoring. 

• Spolupráce s KB:  FKB úzce spolupracuje s KB při získávání  

nových klientů a jejich obsluze [9].  

5. Komerční banka Bratislava, a. s. 

• Vlastnická struktura:  100 % dceřiná společnost KB 

• Obchodní činnost:  Poskytování bankovních služeb podnikové  

klientele. 

Financování obchodu a transakcí mezi Českou 

a Slovenskou republikou. 

• Charakteristika:   KB Bratislava nabízí kompletní portfolio  

služeb pro klienty (účty, platební styk, 

elektronické a investiční bankovnictví). 

• Postavení na trhu:  Nevýrazná pozice na slovenském trhu ( skoro 

1 % slovenského trhu). 

Důraz je kladen na klientelu středních a 

větších podniků.    

• Hlavní produkty:  Krátkodobé investiční úvěry, záruky, 

zahraniční platební styk, 

měnové nástroje (spotové a forwardové 

operace), 

derivátové produkty, 

úrokové nástroje (forwardové úrokové operace 

a slapové operace), 

vklady a úvěry na peněžní trh, 

vydávání platebních karet EuroCard, 

MasterCard, 

operace na kapitálovém trhu a trade finance, 

elektronické bankovnictví, 
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leasingové produkty - KB leasing, KB Fleet 

Lease, 

Cash looping. 

• Spolupráce s KB:  KB Bratislava úzce spolupracuje s KB  

v oblasti úvěrových obchodů, v oblasti 

investičního řízení aktiv a pasiv a v ostatních 

podpůrných funkcí [9]. 

6. ESSOX, s.r.o. 

• Vlastnická struktura:  Komerční banka 51 %, SGCF 49 % 

• Charakteristika:   ESSOX si za dobu své existence získal pozici  

jedné z nejvýznamnějších nebankovních 

společností zabývajících se poskytováním 

služeb hotovostní půjčky, kreditní karty, 

splátkový prodej a leasing). 

• Spolupráce s KB:  ESSOX spolupracuje s KB v oblasti získávání  

firemních klientů, kteří nabízejí služby 

ESSOX svým konečným zákazníkům [9].  

 

 


