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Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného 
Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka 1171

Datum vzniku a zápisu:
30. prosince 1991 
Spisová značka:
B 1171 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
Česká spořitelna, a.s.
Sídlo:
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000
Identifikační číslo:
452 44 782 
Právní forma:
Akciová společnost 
Předmět podnikání:
Předmětem podnikání je výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 ödst. 1 písmena
a) přijímání vkladů od veřejnosti,
b) poskytování úvěru,
c) výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písmena:

ca) investování do cenných papírů na vlastní účet,
cb) finanční pronájem (finanční leasing),
cc) platební styk a zúčtování,
cd) vydávání a správa platebních prostředků,
ce) poskytování záruk,
cf) otvírání akreditivů,
cg) obstarávání inkasa,
ch) poskytování investičních služeb zahrnující

- hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných 
papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o cenných papírech), přijímání a předávání pokynů 
týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle 
§ 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,

- hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění 
pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům 
podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,

- hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování 
s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 
písm. a) až g) zákona o cenných papírech,

- hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, 
obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se 
zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním 
instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,

- hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování 
emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle §
8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,

- doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova 
a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům 
podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,

- doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, 
pronájem bezpečnostních schránek,

- doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, 
poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož 
i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků,

- doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby
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související s upisováním emisí podle odstavce 2) písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k 
investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,

- doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, 
poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním 
instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech

- doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, 
provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb,
d) vydávání hypotečních zástavních listů,
e) finanční makléřství,
f) výkon činnosti depozitáře,

g) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků),
h) poskytování bankovních informací,
i) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatém,
j) pronájem bezpečnostních schránek,
k) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České spořitelny,
l) činnost podle § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

- vyvíjení činnosti směřující k tomu, aby zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastník měl 
příležitost s penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření,

- uzavírání jménem a na účet penzijní společnosti smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. 
Statutární orgán - představenstvo:

místopředseda představenstva:

WOLFGANG SCHOPF, dat. nar. 12. srpna 1961
2332 Hennersdorf, Karl Heinrich Waggerlgasse 8, Rakouská republika 
Den vzniku funkce: 20. srpna 2013 
Den vzniku členství: 1. srpna 2013

člen představenstva:

KAREL MOUREK, dat. nar. 20. září 1967 
Meduňková 711/31, Kolovraty, 103 00 Praha 10 
Den vzniku členství: 1. srpna 2013

Předseda představenstva:

Ing. TOMÁŠ SALOMON, dat. nar. 1. března 1966 
Sadová 474/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6 
Den vzniku funkce: 1. ledna 2016 
Den vzniku členství: 1. ledna 2015

členka představenstva:

Ing. DANIELA PEŠKOVÁ, dat. nar. 27. dubna 1974 
Pod novým lesem 137/52, Veleslavín, 162 00 Praha 6 
Den vzniku členství: 1. února 2016

člen představenstva:

Ing. PAVEL KRÁČMAR, dat. nar. 15. května 1966 
Čínská 880/18, Bubeneč, 160 00 Praha 6 
Den vzniku členství: 1. února 2016

Člen představenstva:

Ing. BOHUSLAV ŠOLTA, dat. nar. 25. dubna 1958 
81101 Bratislava, Dunajská 24, Slovenská republika 
Den vzniku členství: 13. března 2017

Počet členů:
6 ____________________________________________________________________________________________

Způsob jednání:
Jednání členů představenstva, které má písemnou formu, musí být podepsáno dvěma členy 
představenstva, ato tak, že k obchodní firmě připojí své podpisy. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni
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l< jednání a ke všem úkonům za společnost, k nimž obvykle dochází při činnosti, k níž byli při provozování 
podniku konkrétně vnitřními organizačními předpisy nebo představenstvem anebo přímým nadřízeným 
vedoucím zaměstnancem pověřeni (dále též ,,oprávnění zaměstnanci"). Jednání zaměstnanců, které má 
písemnou formu musí být podepsáno dvěma oprávněnými zaměstnanci, a to tak, že k obchodní firmě 
společnosti připojí své podpisy; výjimky stanoví organizační řád společnosti.
Dozorčí rada:

Místopředseda:

ANDREAS TREICHL, dat. nar. 16. června 1952 
A-1030 Vídeň, Metternichgasse 10/8, Rakouská republika 
Den vzniku funkce: 23. června 2014 
Den vzniku členství: 23. dubna 2014

člen dozorčí rady:

Dipl. Ing. MAXIMILIAN HARDEGG, dat. nar. 26. února 1966
2062 Seefeld-Kadolz, C/O Gutsverwaltung Hardegg, Rakouská republika
Den vzniku členství: 25. května 2016

člen dozorčí rady:

Ing. PETR BRÁVEK, dat. nar. 4. srpna 1961 
Dykova 1156/19, Vinohrady, 101 00 Praha 10 
Den vzniku členství: 22. dubna 2016

členka dozorčí rady:

MARGITA ČERMÁKOVÁ, dat. nar. 11. května 1976 
Jáchymovská 1011, 263 01 Dobříš 
Den vzniku členství: 4. října 2016

členka dozorčí rady:

HELENA ČERNÁ, dat. nar. 15. června 1966
č.p. 305, 783 16 Dolany
Den vzniku členství: 4. října 2016

člen dozorčí rady:

ALEŠ VEVERKA, dat. nar. 26. ledna 1973 
Na Pěšině 3155/26a, 690 03 Břeclav 
Den vzniku členství: 19. září 2016

Člen dozorčí rady:

JOHN JAMES STACK, dat. nar. 4. srpna 1946 
1212 New York, Park Avenue, Spojené státy americké 
Den vzniku členství: 26. dubna 2017

Člen dozorčí rady:

PETER BOSEK, dat. nar. 5. června 1968
1030 Vídeň, Hansalgasse 3/21, Rakouská republika
Den vzniku členství: 26. dubna 2017

Členka dozorčí rady:

Ing. ZLATA GRONINGEROVÁ, dat. nar. 4. července 1957 
Počernická 3226/2f, Strašnice, 100 00 Praha 10 
Den vzniku členství: 26. dubna 2017

Počet členů:
9
Akcie:
140 788 787 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
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11 211 213 ks prioritní akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč 
Akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. S jednou akcií je spojen jeden hlas.
Celkový počet hlasů ve společnosti je 140 788 787. Společnost může vydávat akcie, s nimiž je spojeno 
hlasovací právo, pouze jako zaknihované cenné papíry. Prioritní akcie na jméno, vydané společností, jsou 
omezeně převoditelné. Tyto akcie mohou být převáděny na města a obce České republiky. Na jiné osoby 
než města a obce České republiky lze prioritní akcie na jméno převést jen se souhlasem představenstva.
S prioritními akciemi není spojeno právo hlasovat na valné hromadě. Vlastníci prioritních akcií mají 
všechna ostatní práva spojená s akciemi.
Základní kapitál:
15 200 000 000,- Kč 
Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:
Údaje o zřízení společnosti:
Společnost byla založena jednorázově Fondem národního majetku ČR 
zakladatelským plánem z 27.12.1991 podle ust. § 15 a násl. 
zákona č. 104/1990 Sb. Byly schváleny a přijaty stanovy 
společnosti, byli jmenováni členové představenstva, dozorčí
rady a revizoři účtů.______________________________________________________________________
Ke dni založení společnosti je upsáno 352,8 tis. akcií 
na jméno po 10.000 Kčs a 2.072 tis. akcií na majitele 
po 1.000 Kčs, což se rovná základnímu kapitálu.
Základní jmění bylo zcela splaceno.
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 16.5.2001.
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 10.3.1999.
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 19.5.1999.
Změna stanov schválena usnesením mimořádné valné hromady dne 
22.10.2001._________________________________________________________________________________________
Na společnost Česká spořitelna, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením 
jmění zanikající společnosti IT Centrum s.r.o., se sídlem Praha 1, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00, IČ: 274 
29 199, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 112494.
Počet členů statutárního orgánu: 6 
Počet členů dozorčí rady: 9
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech.
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 23.4.2014.
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 22.4.2016.
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 25.4.2017.
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.iustice.czj.
Dne: 9.10.2017 09:35
Údaje platné ke dni 9.10.2017 06:31
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