Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s.,
konané dne 26. dubna 2006
Usnesení první
Valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací řád valné hromady Komerční banky, a. s., podle návrhu
předloženého představenstvem.
Usnesení druhé
Valná hromada volí:
za předsedu valné hromady Pavla Henzla
za zapisovatele Karla Kohouta
za ověřovatele zápisu Jiřího Matyáška a Jaroslava Hocha
za osoby pověřené sčítáním hlasů Antonína Králíka a Václava Novotného
Usnesení třetí
Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího
majetku za rok 2005 předloženou a přednesenou představenstvem.
Usnesení čtvrté
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2005 ve znění
obsaženém ve výroční zprávě Komerční banky, a. s., za rok 2005.
Usnesení páté
Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku Komerční banky, a. s., za rok 2005 v celkové výši 9 148
377 021,83 Kč a o rozdělení nerozděleného zisku minulých let v celkové výši 15 121 169 247,78 Kč
takto:
Příděl do rezervního fondu
Dividendy
Zůstatek nerozděleného zisku minulých let

457 418 851,09 Kč
9 502 463 000,00 Kč
14 309 664 418,52 Kč

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 250, - Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má
akcionář, který je majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 26. května
2006. Dividenda se stává splatnou ke dni 26. června 2006 .
Valná hromada rozhodla, že část zisku za rok 2005 určená na dividendu připadající na vlastní akcie v
držení Komerční banky, a. s., a v držení jí ovládaných společností bude převedena na účet
nerozděleného zisku minulých let. Výše této části zisku bude určena podle počtu vlastních akcií v
držení Komerční banky, a. s., a jí ovládaných společností k rozhodnému dni pro výplatu dividend, tj.
26. 5. 2006.
Usnesení šesté
Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2005 ve znění
obsaženém ve výroční zprávě Komerční banky, a. s., za rok 2005.
Usnesení sedmé:
Valná hromada souhlasí s nabýváním vlastních kmenových akcií za těchto podmínek:
•

nejvyšší množství akcií, které banka může v kterýkoli určitý okamžik držet, je 3 800 985. kusů
kmenových akcií,

•

nabývací cena akcie musí být nejméně 2 000, - Kč za jeden kus a nejvíce 4 500, -. Kč
za jeden kus,

•

toto usnesení je platné po dobu 18 měsíců,

•

banka nesmí akcie nabývat, pokud by tím porušila podmínky stanovené v § 161a odst. 1
písmeno b) a c) Obchodního zákoníku,

•

banka může po dobu platnosti souhlasu opakovaně akcie nakupovat a prodávat bez dalších
omezení.

Usnesení osmé:
Valná hromada rozhodla o změně platných stanov banky takto:
V dosavadním znění § 2 Předmět podnikání se mění odstavec 1 písm. j) takto:

Předmět podnikání
§2
j)

poskytování investičních služeb zahrnující:
- hlavní investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na
účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům,
- hlavní investiční službu provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet,
a to ve vztahu k investičním instrumentům ,
- hlavní investiční službu obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu
k investičním instrumentům,
- hlavní investiční službu obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci
smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních
instrumentů ,
- hlavní investiční službu upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve
vztahu k investičním instrumentům,
- doplňkovou investiční službu úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů,
a to ve vztahu k investičním instrumentům,
- doplňkovou investiční službu pronájem bezpečnostních schránek,
- doplňkovou investiční službu poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení
obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto
obchodu, a to ve vztahu k investičním instrumentům,
- doplňkovou investiční službu 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 služby související s upisováním emisí,
a to ve vztahu
k investičním instrumentům ,
- doplňkovou investiční službu poradenská činnost týkající se investování do investičních
instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům,
- doplňkovou investiční službu provádění devizových operací souvisejících s poskytováním
investičních služeb,

Dosavadní znění § 8 Působnost valné hromady písm. k) a p) se mění takto:
§8
Působnost valné hromady

Do působnosti valné hromady patří:
k)
p)

rozhodování o odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady a schválení smluv o
výkonu funkce členů dozorčí rady,
souhlas ke smlouvě na jejímž základě dochází k převodu podniku nebo jeho části; ke smlouvě o
nájmu podniku nebo jeho části; ke smlouvě zřizující zástavní právo k podniku nebo jeho části,

Dosavadní znění § 9 Svolávání valné hromady se mění takto:

§9
Svolávání valné hromady
(1) Řádná valná hromada se koná nejméně jedenkrát do roka, nejpozději však do 4 měsíců od
posledního dne účetního období. Svolává ji představenstvo, případně jeho člen, pokud se
představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou
hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li
obecně závazný právní předpis jinak.

Dosavadní znění § 12 Působnost dozorčí rady odstavec 2) písmeno c) a k) se mění takto:
§ 12
Působnost dozorčí rady

(2) Dozorčí rada zejména:
c)
k)

schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a nenároková plnění ve prospěch členů
představenstva, vyhodnocuje plnění smluv o výkonu funkce uzavřených se členy představenstva,
dává představenstvu předchozí stanovisko ke statutu, strategickému a ročnímu plánu činnosti
útvaru vnitřní audit,

Do § 15 Zasedání dozorčí rady se nově zařazuje odst. 2, který zní:
§ 15
Zasedání dozorčí rady

(2) Předseda nebo místopředseda dozorčí rady se mohou vzdát funkce předsedy nebo
místopředsedy písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Výkon funkce předsedy nebo
místopředsedy skončí dnem projednání vzdání se funkce na nejbližším zasedání dozorčí rady,
pokud v písemném prohlášení o vzdání se funkce není uveden den pozdější. Dozorčí rada je
oprávněna odvolat předsedu nebo místopředsedu dozorčí rady z této funkce. V případě ukončení
členství v dozorčí radě zaniká zároveň i funkce předsedy, resp. místopředsedy dozorčí rady.
Dále se v § 15 mění následující odstavce na toto nové znění:
(3) Dozorčí rada je schopná usnášení jestliže je na zasedání přítomno alespoň pět členů dozorčí
rady. K přijetí usnesení dozorčí rady je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady.
(4) Zasedání dozorčí rady se koná minimálně 1x za kalendářní čtvrtletí a svolává se písemně tak,
aby každý člen dozorčí rady obdržel pozvánku s materiály k jednání nejméně sedm kalendářních dní
před termínem zasedání.
(5) Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.
(6) O zasedáních dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a zapisovatel. V
zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají a vždy se uvede odchylný
názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci. Zápis musí být archivován po celou dobu existence
banky. V tomto zápisu musí být zachycen průběh jednání a všechna přijatá usnesení.

(7) Dozorčí rada vykonává své pravomoce vůči orgánům banky formou svých usnesení.
(8) Zasedání dozorčí rady může být výjimečně svoláno pomocí prostředků sdělovací techniky či
jiným vhodným způsobem. O konání zasedání musí být informováni všichni členové dozorčí rady. V
tomto případě neplatí sedmidenní lhůta pro předkládání materiálů, materiály mohou být předloženy až
na jednání.
(9) Předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, popř. pověřený člen dozorčí rady, může
vyvolat hlasování mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím předem souhlasí všichni členové dozorčí
rady, a to písemnou formou nebo pomocí prostředků sdělovací techniky. Možnost hlasování mimo
zasedání dozorčí rady se vztahuje na nepřítomné členy dozorčí rady, pokud dozorčí rada zasedá
nebo na všechny členy dozorčí rady, jestliže se zasedání dozorčí rady nekoná. Hlasující členové
dozorčí rady se považují za přítomné. V případě, že dozorčí rada nezasedá a k hlasování se použijí
prostředky sdělovací techniky se z hlasování vyhotovuje zápis.
(10)Podrobnosti o způsobu zasedání stanoví jednací řád dozorčí rady.
Dosavadní znění § 16 Výbory dozorčí rady se mění takto:
§ 16
Výbory dozorčí rady
(2) Výbor pro odměňování a personální otázky, stejně jako výbor pro audit, má nejméně dva členy.
(4) Výbor pro odměňování a personální otázky:
b) dává stanovisko dozorčí radě k návrhu představenstva týkajícím se smluv o výkonu funkce
uzavíraných se členy představenstva a nenárokových plnění ve prospěch členů
představenstva,
f) podává dozorčí radě doporučení k zásadám odměňování ředitele vnitřního auditu.

(5) Výbor pro audit:
a) vydává doporučení pro dozorčí radu pro její vyjádření ke jmenování a odvolání ředitele
vnitřního auditu,
b) vydává doporučení pro dozorčí radu pro její stanovisko ke statutu, strategickému a ročnímu
plánu činnosti útvaru vnitřní audit,
c) sleduje a vyhodnocuje plnění představenstvem přijatých opatření ke zjištění a doporučení
vnitřního auditu a externího auditora,
d) vydává doporučení pro dozorčí radu pro její stanovisko k výběru externího auditora,
e) spolupracuje s externím auditorem,
f) přezkoumává účetní metody používané bankou, řádné vedení účetnictví, zejména zda jsou
účetní záznamy vedeny v souladu se skutečností,
g) přezkoumává systém vnitřní kontroly a řízení rizik .
Nově se zařazuje odstavec (13) v tomto znění:
(13) Výbory dozorčí rady podávají dozorčí radě pravidelně zprávy o své činnosti a v oblastech
svěřených do jejich pravomoci předkládají dozorčí radě doporučení zaměřená na přípravu rozhodnutí,
která má dozorčí rada přijmout.

Dosavadní znění § 18 se mění takto:
§ 18
(1) Představenstvo se skládá z pěti členů, fyzických osob, které splňují podmínky stanovené
právními předpisy a které volí dozorčí rada na návrh svého výboru pro odměňování a personální
otázky nadpoloviční většinou všech členů dozorčí rady. Funkční období člena představenstva je
čtyřleté.
Do § 18 se zařazuje nový odstavec 6, který zní:
(6) Předseda nebo místopředseda představenstva se mohou vzdát funkce předsedy nebo
místopředsedy písemným prohlášením doručeným představenstvu. Výkon funkce předsedy nebo
místopředsedy skončí dnem projednání vzdání se funkce na nejbližším zasedání představenstva,
pokud v písemném prohlášení o vzdání se funkce není uveden den pozdější. Představenstvo je
oprávněno odvolat předsedu nebo místopředsedu představenstva z této funkce, a to nadpoloviční
většinou všech členů představenstva. V případě ukončení členství v představenstvu zaniká zároveň i
funkce předsedy, resp. místopředsedy představenstva.
Dále se v § 18 mění následující odstavce na toto nové znění:
(7) Zasedání představenstva pravidelně svolává (nejméně 20x ročně) a řídí jeho předseda, v
případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. V případě nepřítomnosti předsedy a
místopředsedy představenstva zasedání svolává a řídí představenstvem pověřený člen
představenstva. Kterýkoli člen představenstva může požádat o svolání zasedání představenstva s
uvedením důvodu tohoto svolání. Nebude-li v takovém případě zasedání představenstva svoláno
nejpozději do 5 dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi popř. místopředsedovi představenstva,
je uvedený člen představenstva oprávněn svolat a řídit zasedání představenstva sám.
(8) Zasedání představenstva se svolává písemně tak, aby každý člen představenstva obdržel
pozvánku s materiály k jednání nejméně tři kalendářní dny před termínem zasedání. Pozvánka musí
obsahovat místo, datum a program zasedání představenstva. Výkon funkce člena představenstva je
nezastupitelný. O bodu, který nebyl v programu zasedání představenstva, jedná představenstvo jen
tehdy, souhlasí-li všichni členové představenstva.
(9) Zasedání představenstva může být výjimečně svoláno pomocí prostředků sdělovací techniky či
jiným vhodným způsobem. O konání zasedání musí být informováni všichni členové představenstva.
V tomto případě neplatí třídenní lhůta pro předkládání materiálů, materiály mohou být předloženy až
na jednání. Členové představenstva se mohou dohodnout na pravidelném konání zasedání
představenstva v dohodnutých termínech.
(10) Představenstvo je schopné usnášení, jestliže se zasedání účastní nadpoloviční většina členů
představenstva.
(11) Usnesení představenstva se přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů představenstva.
Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího ve smyslu § 18 odstavec 6.
(12) Předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, popř. pověřený člen představenstva,
může vyvolat hlasování mimo zasedání představenstva, pokud s tím předem souhlasí všichni členové
představenstva, a to písemnou formou nebo pomocí prostředků sdělovací techniky. Možnost
hlasování mimo zasedání představenstva se vztahuje na nepřítomné členy představenstva, pokud
představenstvo zasedá nebo na všechny členy představenstva, jestliže se zasedání představenstva
nekoná. Hlasující členové představenstva se považují za přítomné. V případě, že představenstvo
nezasedá a k hlasování se použijí prostředky sdělovací techniky se z hlasování vyhotovuje zápis.
(13) O všech zasedáních představenstva se sepíše zápis, který podepisuje předseda, další člen
představenstva jako ověřovatel a zapisovatel. V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové
představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování.

Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Zápis
nesmí být skartován a musí být archivován po celou dobu trvání banky. V tomto zápisu musí být
zachycen průběh jednání a všechna přijatá rozhodnutí.
(14)

Podrobnosti o způsobu zasedání představenstva stanoví jeho jednací řád.

Ustanovení § 19 Působnost představenstva odst. 1 písm. q) se mění takto:
§ 19
Působnost představenstva

(1) Do výlučné působnosti představenstva náleží:
q)

schvalovat strategický a roční plán činnosti útvaru vnitřní audit a předkládat ho ke stanovisku
dozorčí radě,

Dosavadní znění ustanovení § 39 se mění takto:
§ 39
Uveřejňování a zveřejňování předepsaných skutečností
Pokud obchodní zákoník část druhá nebo tyto stanovy vyžadují uveřejnění určitých skutečností, je
třeba tyto skutečnosti uveřejnit jednak v Hospodářských novinách, a dále na úředních deskách banky
(s názvem "Informace pro akcionáře") v sídle banky. Oznámení o konání valné hromady se navíc
zveřejňuje v Obchodním věstníku. Skutečnosti určené obecně závaznými právními předpisy ke
zveřejnění v Obchodním věstníku zveřejňuje banka v tomto periodiku.

