ZÁPIS
z jednání řádné valné hromady (dále jen „valná hromada“) Komerční banky,
a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054, (dále
jen „společnost“ nebo „banka“) konané dne 21. dubna 2021 od 13:00 hod na
adrese náměstí Junkových 2772/1, Stodůlky, Praha 5, PSČ 155 00

Pan Pavel Henzl zahájil jednání ve 13:00 hodin. Přivítal přítomné a uvedl, že byl
představenstvem banky určen, aby vedl valnou hromadu do zvolení jejího předsedy.
Dále konstatoval, že jednání dnešní valné hromady bude probíhat v českém a
anglickém jazyce se simultánním tlumočením. Za tím účelem byla akcionářům u
prezence rozdána sluchátka, která jsou nastavena pro příjem v českém jazyce na
kanále č 1., pro anglický jazyk je pak připraven kanál č. 2. Materiály pro jednání dnešní
valné hromady byly obsaženy v tabletech, které akcionáři obdrželi u prezence. Pan
Pavel Henzl zároveň požádal akcionáře, aby při svém odchodu obě zařízení vrátili
prezenční službě.
Vzhledem k epidemiologické situaci a nařízení vlády pan Pavel Henzl požádal
akcionáře, aby si po celou dobu konání valné hromady ponechali zakrytá ústa a nos
respirátorem a dodržovali rozestupy dva metry.
Pan Pavel Henzl oznámil, že vzhledem k epidemiologické situaci a ve snaze, aby byla
co nejvíce snížena kapacita sálu v počtu přítomných lidí, jsou někteří členové
představenstva přítomni přes skype v jiné části této budovy. Přítomen je zde pan
předseda představenstva pan Jan Juchelka. Dále konstatoval, že na dnešní valné
hromadě je rovněž přes skype přítomna většina členů dozorčí rady Komerční banky,
a. s., v čele se svým předsedou panem Jean-Luc Parerem. Uvedl, že přítomna je zde
paní notářka dr. Lucie Foukalová, která vyhotoví notářský zápis.
Pan Pavel Henzl sdělil, že v souladu se stanovami banky, jsou na dnešní jednání valné
hromady jako hosté pozváni zástupci auditorské společnosti Deloitte Audit, s.r.o., kteří
jsou přítomni také přes skype. Současně oznámil, že technickým zajištěním celého
průběhu valné hromady, včetně prezence a hlasování, byla pověřena firma AV MEDIA.
Dále upozornil, že v předsálí je pro akcionáře připravena po celou dobu jednání valné
hromady káva a voda.
Pan Pavel Henzl uvedl, že pro prezenci byl použit výpis z emise zaknihovaných akcií
pořízený k rozhodnému dni, tj. 14. dubnu 2021. Dále sdělil, že podle zprávy osob
pověřených prezencí akcionářů jsou na valné hromadě přítomni akcionáři mající akcie
se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 80,311882 % základního kapitálu
banky.
Vyhlásil, že v souladu s platnými stanovami je tato valná hromada, na základě
oznámených údajů o prezenci, usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí a že
nebyl podán žádný protest proti výkonu hlasovacích práv.
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Pan Pavel Henzl dále požádal akcionáře, aby se z důvodu identifikace označili
identifikační kartou KB, kterou obdrželi při prezenci, jelikož tato identifikační karta
slouží též k registraci odchodu, případně opětovného příchodu.
Následně zahájil vlastní jednání valné hromady.
Pan Pavel Henzl uvedl, že pozvánka na řádnou valnou hromadu a všechny dokumenty
k jednání byly zveřejněny v Mladé Frontě DNES, na úřední desce KB a na webových
stránkách Komerční banky dne 19. března 2021.
Dále konstatoval, že pořad jednání dnešní valné hromady je uvedený v pozvánce na
valnou hromadu, kterou akcionáři obdrželi v rámci materiálů pro dnešní valnou
hromadu a mají je ve svém tabletu. Součástí pozvánky jsou i navrhovaná usnesení
včetně jejich zdůvodnění, kromě usnesení o změně stanov, které je v tabletu uvedeno
samostatně a akcionáři ho mají k dispozici i ve vytištěné podobě zde v sále.
Připomenul, že podle platných stanov Komerční banky, a. s., se hlasuje pomocí
elektronického hlasovacího zařízení, to je tabletů, které akcionáři obdrželi u prezence.
Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva. V případě, že je návrh představenstva
přijat potřebnou většinou, o ostatních návrzích se již nehlasuje. O dalších návrzích
nebo protinávrzích se hlasuje v časovém pořadí, v jakém byly podány.
Dále akcionáře podrobněji seznámil se způsobem hlasování pomocí jim rozdaných
tabletů. Výsledky hlasování budou mít akcionáři k dispozici též v tabletech.
Elektronické hlasovací zařízení je obsluhováno tlačítky PRO a PROTI. Možnost
hlasování se na tabletu zobrazí v okamžik, kdy budou akcionáři požádáni o hlasování.
V horní části obrazovky je uveden název bodu, ke kterému se hlasuje. Zdržet
hlasování se mohou akcionáři tím, že při hlasování nezmáčknou žádné hlasovací
tlačítko. Jakmile akcionáři zahlasují, zvýrazní se zvolená volba a do doby, než bude
hlasování ukončeno, mohou akcionáři své rozhodnutí změnit kliknutím na jiné tlačítko.
V případě, že nebude žádná volba zvýrazněna, hlasování se akcionář zdržuje. V
případě nejasností lze požádat přítomné skrutátory o pomoc. V případě poruchy
elektronického hlasovacího zařízení lze požádat skrutátory o náhradní elektronické
hlasovací zařízení.
Dále uvedl, že za prostory určené k jednání valné hromady jsou považovány prostory
tohoto sálu a toalet. Při opuštění těchto prostor budou akcionáři odregistrováni a při
vstupu musí být opět zaregistrováni, a to pomocí identifikační karty, kterou obdrželi u
prezence. V případě opuštění těchto prostor valné hromady je také třeba u prezence
odevzdat identifikační kartu, tablet a tlumočnickou staničku.
Pan Pavel Henzl sdělil, že usnášeníschopnost valné hromady a výsledky hlasování
budou promítány na obrazovkách zde v sále.
Dále informoval akcionáře v sále, že v zadní části tohoto sálu jim je k dispozici
informační centrum valné hromady, ve kterém jsou pracovníci Komerční banky
připraveni zodpovědět jejich dotazy nebo podat příslušná vysvětlení. Na tomto místě
také mohou předat své případné písemné požadavky na vysvětlení, případně protesty.
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Pan Pavel Henzl uvedl, že v letošním roce měli akcionáři opět možnost hlasovat o
návrzích usnesení ještě před konáním valné hromady prostřednictvím elektronické
platformy dálkové komunikace. Podmínky tohoto hlasování byly uvedeny v pozvánce.
Výsledky korespondenčního hlasování se započítávají do usnášeníschopnosti valné
hromady i do výsledků hlasování k jednotlivým usnesením.
Pan Pavel Henzl následně přistoupil k procedurálním záležitostem, to je:
Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a volbě jejího předsedy,
zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
Uvedl, že text Jednacího a hlasovacího řádu, který stanoví pouze technickou stránku
výkonu hlasovacího práva a jednání valné hromady, je obsažen v tabletu, který
akcionáři obdrželi při prezenci. Pravidla pro jednání valné hromady včetně způsobu
hlasování na valné hromadě a právních podmínek výkonu hlasovacího práva upravují
stanovy banky. Současně připomněl, že se způsobem použití tabletu jako hlasovacího
zařízení byli akcionáři seznámeni.
Pan Pavel Henzl dále vznesl dotaz, zda je předkládán nějaký písemný požadavek na
vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu
tak.
Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení, návrh,
protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.
Poté konstatoval, že před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, je valná
hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni
akcionáři mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 80,311882 %
základního kapitálu banky.
Pan Pavel Henzl předložil návrh usnesení valné hromady, o kterém mají akcionáři
hlasovat
Usnesení první:
Valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací řád valné hromady Komerční
banky, a. s., podle návrhu předloženého představenstvem.
Oznámil, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů
přítomných akcionářů.
Následně vyzval akcionáře k použití elektronického hlasovacího zařízení v rámci
hlasovacího kola 1 tak, že svůj souhlas vyjádří stisknutím tlačítka PRO. Nebudou-li
souhlasit, stisknou tlačítko PROTI. Budou-li se chtít zdržet hlasování, není třeba
mačkat žádné tlačítko.
Pan Pavel Henzl vyzval akcionáře k hlasování. Poté vznesl dotaz, zda chce ještě
někdo hlasovat a následně ukončil hlasování.
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Po ukončení hlasování předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že
podle výsledků hlasování bylo usnesení přijato. Uvedl, že přesné výsledky hlasování
vidí akcionáři na obrazovkách zde v jednacím sále a budou uvedeny v zápise z jednání
valné hromady.
Konečné výsledky hlasování o usnesení prvním byly tyto:
pro hlasovali akcionáři mající 129.542.675 hlasů, což představuje 85,408777 % z
přítomného počtu hlasů, proti hlasovali 1.319 akcionáři mající hlasů, což
představuje 0,000870 %, hlasování se zdrželi akcionáři mající 22.129.733 hlasů,
což představuje 14,590354 %z přítomného počtu hlasů.
Pan Pavel Henzl dále přednesl návrh představenstva na funkcionáře valné hromady
takto:
předseda valné hromady pan Pavel Henzl, zapisovatelka paní Markéta Batalová,
ověřovatelka zápisu paní Alena Krčilová a osoby pověřené sčítáním hlasů paní Tereza
Kafková a paní Eva Novotná. Oznámil, že všichni tito kandidáti jsou voleni pouze pro
jednání této řádné valné hromady a jejich povinností bude zabezpečení jejího řádného
průběhu v souladu s požadavky zákona a stanov banky.
Pan Pavel Henzl vznesl dotaz, zda je předkládán nějaký písemný požadavek na
vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu
tak. Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení, návrh,
protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.
Pan Pavel Henzl konstatoval, že před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, je
valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni
akcionáři mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 80,311882 %
základního kapitálu banky.
Následně přednesl návrh usnesení valné hromady, o kterém mají akcionáři hlasovat.
Usnesení druhé:
Valná hromada volí
za předsedu valné hromady Pavla Henzla
Oznámil, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů
přítomných akcionářů. Následně vyzval akcionáře k použití elektronického
hlasovacího zařízení v rámci hlasovacího kola 2.
Po ukončení hlasování předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že
podle výsledků hlasování bylo usnesení přijato.
Konečné výsledky hlasování o usnesení druhém byly tyto:
pro hlasovali akcionáři mající 128.608.636 hlasů, což představuje 84,792956 % z
přítomného počtu hlasů, proti hlasovali akcionáři mající 0 hlasů, což představuje
0,000000 %, hlasování se zdrželi akcionáři mající 23.065.091 hlasů, což
představuje 15,207044 %z přítomného počtu hlasů.
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Pan Pavel Henzl uvedl, že se nyní bude hlasovat o volbě zapisovatelky. Konstatoval,
že valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou
přítomni akcionáři mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem
80,311882 % základního kapitálu banky.
Usnesení třetí:
Valná hromada volí
za zapisovatelku Markétu Batalovou
Oznámil, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů
přítomných akcionářů. Následně vyzval akcionáře k použití elektronického
hlasovacího zařízení v rámci hlasovacího kola 3.
Po ukončení hlasování předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že
podle výsledků hlasování bylo usnesení přijato.
Konečné výsledky hlasování o usnesení třetím byly tyto:
pro hlasovali akcionáři mající 128.607.317 hlasů, což představuje 84,792086 % z
přítomného počtu hlasů, proti hlasovali akcionáři mající 0 hlasů, což představuje
0,000000%, hlasování se zdrželi akcionáři mající 23.066.410 hlasů, což
představuje 15,207914% z přítomného počtu hlasů.
Pan Pavel Henzl uvedl, že se nyní bude hlasovat o volbě ověřovatelky zápisu.
Konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí,
neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie se jmenovitou hodnotou představující
úhrnem 80,311882 % základního kapitálu banky.
Usnesení čtvrté:
Valná hromada volí
za ověřovatelku zápisu Alenu Krčilovou
Oznámil, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů
přítomných akcionářů. Následně vyzval akcionáře k použití elektronického
hlasovacího zařízení v rámci hlasovacího kola 4.
Po ukončení hlasování předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že
podle výsledků hlasování bylo usnesení přijato.
Konečné výsledky hlasování o usnesení čtvrtém byly tyto:
pro hlasovali akcionáři mající 128.608.636 hlasů, což představuje 84,792956 % z
přítomného počtu hlasů, proti hlasovali akcionáři mající 0 hlasů, což představuje
0,000000%, hlasování se zdrželi akcionáři mající 23.065.091 hlasů, což
představuje 15,207044% z přítomného počtu hlasů.
Pan Pavel Henzl uvedl, že se nyní bude hlasovat o volbě osoby pověřené sčítáním
hlasů. Konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat
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rozhodnutí, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie se jmenovitou hodnotou
představující úhrnem 80,311882 % základního kapitálu banky.
Usnesení páté:
Valná hromada volí
za osobu pověřenou sčítáním hlasů Terezu Kafkovou.
Oznámil, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů
přítomných akcionářů. Následně vyzval akcionáře k použití elektronického
hlasovacího zařízení v rámci hlasovacího kola 5.
Po ukončení hlasování předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že
podle výsledků hlasování bylo usnesení přijato.
Konečné výsledky hlasování o usnesení pátém byly tyto:
pro hlasovali akcionáři mající 128.610.917 hlasů, což představuje 84,794459 % z
přítomného počtu hlasů, proti hlasovali akcionáři mající 1.319 hlasů, což
představuje 0,000870 %, hlasování se zdrželi akcionáři mající 23.061.491 hlasů,
což představuje 15,204671 % z přítomného počtu hlasů.
Pan Pavel Henzl uvedl, že se nyní bude hlasovat o volbě druhé osoby pověřené
sčítáním hlasů. Konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá
přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie se jmenovitou hodnotou
představující úhrnem 80,311882 % základního kapitálu banky.
Usnesení šesté:
Valná hromada volí
za osobu pověřenou sčítáním hlasů Evu Novotnou.
Oznámil, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů
přítomných akcionářů. Následně vyzval akcionáře k použití elektronického
hlasovacího zařízení v rámci hlasovacího kola 6.
Po ukončení hlasování předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že
podle výsledků hlasování bylo usnesení přijato.
Konečné výsledky hlasování o usnesení šestém byly tyto:
pro hlasovali akcionáři mající 128.610.917 hlasů, což představuje 84,794459 % z
přítomného počtu hlasů, proti hlasovali akcionáři mající 0 hlasů, což představuje
0,000000 %, hlasování se zdrželi akcionáři mající 23.062.810 hlasů, což
představuje 15,205541 % z přítomného počtu hlasů.
Pan Pavel Henzl poděkoval za projevenou důvěru a požádal další osoby zvolené za
funkcionáře této valné hromady, aby se ujaly svých funkcí.
Následně předseda valné hromady pan Pavel Henzl oznámil, že se přikročí k pořadu
jednání valné hromady.
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1.bod - Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti
banky a stavu jejího majetku za rok 2020
Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že Zpráva představenstva o
podnikatelské činnosti je součástí Výroční zprávy Komerční banky za rok 2020, kterou
akcionáři obdrželi společně s materiály pro jednání dnešní valné hromady a mají ji v
tabletu. Výroční zpráva byla zveřejněna spolu s ostatními dokumenty pro valnou
hromadu dne 19. března 2021. Součástí Výroční zprávy je rovněž řádná účetní
závěrka za rok 2020, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020, Zpráva o vztazích
mezi propojenými osobami za rok 2020 a zpráva auditora.
Následně požádal předsedu představenstva pana Juchelku, aby přednesl komentář
k tomuto bodu pořadu jednání.
Pan Juchelka poděkoval akcionářům za účast na dnešní valné hromadě ať už fyzicky
v budově KB v Praze nebo prostřednictvím online spojení. Prohlásil, že rok 2020 byl
pro Komerční banku rokem velké transformace, a to nejen dobrovolné, kterou prochází
banka v rámci strategického plánování, ale současně i vynucenou epidemiologickou
situací v České republice.
Předseda představenstva pan Jan Juchelka pak komentoval jednotlivé slidy
prezentace promítané na obrazovkách v sále.
Pan Juchelka uvedl, že rok 2020 byl poznamenán pandemií, změnami v regulaci,
změnami v chování klientů, jejich snahou zajistit zdraví a bezpečnost jejich
zaměstnanců a dialogem se státem v rámci přijímaných opatření.
Komerční banka v roce 2020 byla jedním z hlavních účastníků dialogů mezi
bankovním sektorem a vládou České republiky, Českou národní bankou a dalšími
důležitými účastníky na trhu. Komerční banka v roce 2020, sehrála důležitou roli vůči
svým klientům z řad občanského segmentu i z řad malých a středních podniků a
velkých společností, a to i přesto, že se jednalo o rok, ve kterém došlo k silnému
poklesu výkonnosti české ekonomiky a silnému nárůstu zadlužení České republiky.
Celková míra zadlužení ČR se posunula z oblasti 30 % do oblasti převyšující 40 %
k tvorbě HDP.
Česká republika kromě toho, že se v kontextu světové situace výrazně zadlužila
současně pracuje na tom, aby v rámci tzv. Národního plánu obnovy mohla čerpat
v budoucnosti až 190 mld Kč ve formě grantů z tzv. Next Generation EU fondu. Tyto
peníze mají pomoci primárně k řešení problémů způsobených pandemií COVID 19 a
proto se očekává jejich relativně rychlé čerpání - 70 % do roku 2022 a 30 % do roku
2023.
K tomu je možno využít dalších forem podpory ze strany EU až do výše 405 mld Kč ve
formě půjček a úvěrů. Komerční Banka byla jednou z vedoucích bank, které
vyjednávaly a implementovaly program podpory středním a malým podnikatelům nebo
občanům ČR, a to buď formou moratorií anebo formou tzv. covidových programů, tj.
částečně státem garantovaných úvěrů.
V oblasti splátkových moratorií na půjčky, které byly ukončeny k 31.10.2020, v rámci
celé České republiky poskytnul bankovní trh úlevy na půjčky v celkové výši 450 mld.
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Kč, což reprezentovalo 12 % celého trhu poskytnutých úvěrů v ČR. Komerční Banka
na tomto programu participovala více než 40 mld Kč.
Dividendové moratorium je další nový aspekt v regulatorním rámci. Je to opatření ČNB
a prodlužuje aktuálně omezení výplaty dividend banky za rok 2020. Pro rok 2021 je
možno počítat s výplatou dividendy, která bude výrazně nižší než v předchozích letech
a je orámována 4 potenciálními indikátory:
1) limit do 100 bazických bodů rizikově vážených aktiv
2) 25 % kumulativního zisku za roky 2019 a 2020
3) kapitálová přiměřenost vyšší, než je min. požadavek +4% body navíc
4) upravený pákový poměr vyšší než 7%
Další individuální limity budou stanoveny do třetího čtvrtletí 2021 tak, že ČNB provede
cvičení tzv. stresového scénáře, kdy poté každé bance individuálně sdělí, do jaké výše
uvolňuje kapitál pro výplatu dividendy.
Komerční banka a všechny banky v ČR stojí na straně těch, kteří pomáhají řešit
dopady krize. Komerční banka patří ke kritické infrastruktuře České republiky, tedy
jsou povinni kontinuálně poskytovat svoje služby bez ohledu na pandemickou situaci.
Klienti byli obsluhováni jak digitálně, tak na pobočkách. Při měření jejich spokojenosti
dostali zpětnou vazbu, která je měřena tzv. net promoter score, na úrovni 32 kladných
bodů u individuálních klientů, 23 pozitivních bodů u podnikatelů a 52 pozitivních bodů
u velkých korporací.
Moratoria byla poskytnuta na úvěry v celkové téměř 70 mld. a to 31 mld. na hypotéky,
29,1 mld. na korporátních úvěrů a 8,4 mld. na ostatní typy úvěrů. Po ukončení jejich
ukončení evidují nízkou míru žádostí o individuální posouzení rozkladu splátek, a to
na úrovni 4 %.
Komerční banka také pomáhá pomocí nadace Komerční banky Jistota a to např.
ohroženým dětem, samoživitelům, rodinám a seniorů a podporují i tradiční partnery
v oblasti kultury a vzdělávání.
Komerční banka byla schopna poskytovat financování české ekonomice ve všech
segmentech, a to navzdory nelehké situaci. Byla také jednou z bank, která dávala
dohromady s Ministerstvem financí a Ministerstvem průmyslu a obchodu základní
parametry záručních programů pro COVID a distribuovali více jak 50 % celkového
objemu těchto úvěrů českým malým a středně velkým firmám.
Komerční banka poslala maximální počet zaměstnanců pracovat z domova, a
implementovala propojení pro svoje zaměstnance pod přísnými standardy
kybernetické bezpečnosti. Počet zaměstnanců pracujících z domova dosáhl v jednu
chvíli počtu 5.100 a proto pan Juchelka ještě znovu poděkoval všem kolegům, že se
rychle na nové podmínky adaptovali a poděkoval i těm, kteří spojení s pracovním
prostředím zajišťovali.
Komerční banka se celý rok 2020 chovala velmi zodpovědně v covidové situaci. Ještě
před tím, než vláda vyhlásila jakákoliv omezující opatření při 1. vlně coronaviru, tak KB
poslala domů všechny těhotné kolegyně a kolegyně a kolegy s chronickými
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zdravotními problémy s výplatou 100 % jejich mzdy, aby jim vyjádřili solidaritu a
podporu.
Komerční banka také nečerpala programy vlády České republiky zvané Antivirus a
současně platila zálohy na daň v průběhu celého roku2020 a stejně jako ostatní banky
tím vyjádřili přítomnost vůči státním financím, které procházely těžkou zkouškou.
Pan Juchelka uvedl, že v roce 2020 dbali na to, aby z domovů zaměstnanců vznikla
bezpečná pracoviště a ti co nemají tuto alternativu a pracovali z kanceláří nebo
poboček, tak jim zajistili bezpečné prostředí, protože přicházeli do styku s lidmi a jsou
vystaveni riziku.
Pan Juchelka dále informoval, že Index spokojenosti zaměstnanců v roce 2020 dosáhl
hodnoty 80 %, což vnímá jako pozitivní zpětnou vazbu svých kolegů.
Rok 2020 také bance v mnoha věcech pomohl. Tato situace masivně urychlila jejich
kroky v oblasti digitalizace klientské propozice, protože nebyla často jiná alternativa.
V roce 2020 také prohloubili kooperaci s Fintechovými společnostmi a byli schopni
uvést v život Strategický plán Komerční banky do roku 2025, který byl akcionářům
prezentován v průběhu roku spolu s prezentací kvartálních výsledků k 2 čtvrtletí roku
2020.
Komerční banka také zvedla důležité téma, a to rozvoj udržitelného podnikání. Chtějí
se věnovat financování projektů s udržitelným pozitivním dopadem, podporují aktivně
energetickou proměnu tzv. Transition period, což je přechod energetického mixu
z tradičních forem na formy udržitelné a současně se zavazují do roku 2026 dosáhnou
uhlíkové neutrality.
Dále pan Juchelka shrnul rychlou reakci na změněné podmínky. Práci na dálku zajistili
více jak dvěma třetinám zaměstnanců. Digitalizovali jejich kontakt s klienty a
podstatnou část interních procesů v Komerční bance. Rozhodli o trvalém opatření,
kterým v Praze snižují v oblasti centrály o 35% počet metrů čtverečních, které potřebují
k výkonu práce, a to i z důvodu, že zaměstnanci Komerční banky většinou preferují
kombinaci práce z domova s prací z kanceláře i po odeznění, zmírnění restrikcí
vyplývajících z covidové situace. Dále posílili kapacity v oblasti kybernetické
bezpečnosti a v oblasti partnerství s fintechovými společnostmi investovali do
minoritních podílů ve třech společnostech a to Upvest, Roger a Lemonero, čímž
rozšířili nabídku svým klientům v segmentu středního a malého podnikání.
Pan Juchelka také podotkl, že byli nuceni zjednodušit a zdigitalizovat procesy, kterými
poskytovali moratoria klientům, kteří byli v potížích se splácením svých závazků vůči
bance. Dále zmínil Smart Office, což je obchodní označení kombinace práce z domova
s prací z budovy KB. Snížili o 35% prostor pro centrálu v Praze a současně zajišťují
rotaci týmů lidí tak, aby se vzájemně nepotkávali, ale přitom byla zajištěna kontinuita
práce a bezpečnostní a hygienické požadavky vyplývající z restrikcí.
V oblasti distribuční sítě došlo ke snížení počtu poboček o 100 poboček, což bylo v
plánu, ale v rámci roku 2020 toto bylo urychleno jako reakce na stávající krizi. Jinak by
k tomu došlo až v letech 2021-2022. Úprava byla založena na potenciálu pobočky, její
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lokalitě a výkonnosti, vytíženosti a dostupnosti alternativních míst a s ohledem na
náklady.
V oblasti hotovostních služeb zavádějí automatická a poloautomatická řešení jako jsou
vkladové bankomaty a cashboxy.
Komerční banka řídí 242 poboček v rámci České republiky. V oblasti optimalizace
počtu zaměstnanců se přizpůsobili novému modelu obsluhy, navýšili svoji kapacitu
online poradenství a poradenství obecně a optimalizovali strukturu na centrále. Také
pracovali na optimalizaci provozního modelu v middle a backofficu. Počet
zaměstnanců mezi lety 2017 a 2020 jsou vyjádřeny v grafu na slidu číslo 5.
Rok 2020 byl posledním rokem strategického plánu banky, který byl pro roky 20182020. Pan Juchelka uvedl, že se museli poprat s vyhlášeným nouzovým stavem a
řadou omezujících opatření. ČNB v reakci na nastalou situaci snížila svoji repo sazbu
v reakci z 2,25 % na 0,25 %, což mělo a má vliv na výkonnost bankovního sektoru
v České republice.
Po celou dobu pandemické krize Komerční banka zachovala plný rozsah služeb a
zároveň provoz převedla do chráněného režimu, odpovídajícího restriktivním
opatřením.
Finanční výkonnost Komerční banky byla na jedné straně ovlivněna negativně
pandemií tvorbou opravných položek. Na toto téma bude prezentovat finanční ředitel
pan Šperl finanční výsledky Komerční banky později. Na straně druhé si však
zachovala schopnost svoji výkonnost potvrdit v úrovni převyšující 9 % výnosu na
equitu.
Komerční banka dosahovala silných obchodních výsledků ať už na straně depozit
nebo úvěrů. Také potvrdila svoji zodpovědnost vůči společnosti v České republice
nebo vůči životnímu prostředí přihlášením se k uhlíkové neutralitě v roce 2026. Po
celou dobu roku 2020 nedělala kompromisy v oblasti obezřetného řízení rizik
v souladu s platnými pravidly. Současně brala primárně zřetel na bezpečí pracovního
prostředí pro svoje zaměstnance.
Management Komerční banky v roce 2020 prezentoval i svoji strategii do roku 2025,
banka chce budovat se svými klienty lepší a udržitelnou budoucnost, prostřednictvím
odpovědných a inovativních finančních řešení. A do roku 2025 se chce stát leadrem
v nové éře bankovnictví pro 2 mil. aktivních klientů. Strategii staví na pilířích rozvoje,
vstřícnosti a odpovědnosti. A strategický plán je reprezentován deseti klíčovými
strategickými iniciativami, které jsou zobrazeny ve spodním patře pyramidy na slidu 7.
Pan Juchelka také zmínil, že Komerční banka aplikuje agilní způsob řízení pro
provádění této změny a je to doprovázeno investicemi do digitalizace. Komerční banka
v této oblasti spolupracuje se společností Temenos Transact a implementační partner
je společnost Syncordis.
Komerční banka také pro posílení své eurové likvidity vydala na začátku roku 2021
500 milionový dluhopis s ratingem AAA od agentury Fitch, který je krytý hypotékami
Komerční banky a dosáhla výrazně dobré ceny na kapitálovém dluhovém trhu
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v Evropě. Vytvořila si tak rezervu pro poskytování úvěrů denominovaných v euru
primárně pro české korporátní klienty. Eurová složka je nejdynamičtěji rostoucí část
úvěru pro korporátní klientelu.
Dceřiná společnost Essox dosáhla významného partnerství s automobilkami Hyundai
a Kia, stala se jejich hlavním exkluzivním partnerem pro financování osobních
automobilů v rámci České republiky.
Dále pak Juchelka uvedl, že Komerční banka představila firemní politiku v oblasti
klimatu a podepsala evropskou Chartu pro diverzitu, kde se zavazuje, že poskytuje
rovné příležitosti zaměstnancům v souladu s její strategií.
Pilíře udržitelnosti jsou postaveny na klientské spokojenosti, na etice a odpovědném
podnikání na roli odpovědného zaměstnavatele, silném commitmentu v ochraně
životního prostředí, odpovědných a inovativních službách a produktech a podpoře
formou filantropie a sponzoringu primárně v oblasti kultury a vzdělávání.
Pan Juchelka také prezentoval, že v roce 2020 banka urychlila digitalizaci vůči
klientům a digitalizaci svých interních procesů. V oblasti mobilního bankovnictví došlo
k nebývalé dynamice růstu v objemu plateb v roce 2020 a také k masivnímu nárůstu
klientů, kteří aktivně používají mobilní bankovnictví Komerční banky. V roce 2020 bylo
toto bankovnictví vyhlášeno jako č. 1 v atraktivitě mezi jeho uživateli.
Současně také velmi dynamicky roste používání Apple pay, Google pay, Garmin pay
nebo Fitbit pay, jako forem placení bez kontaktu a bez použití platební karty
Jako novinka se v roce 2019 objevil KB klíč, jako nový autentifikační nástroj pro
přihlášení do internetového bankovnictví. Jeho fungování se rozšiřuje i do dalších
oblastí a téměř 50 % klientů KB tento klíč aktivně používá i při platbách při nákupu v eshopech, přihlašování se do internetového bankovnictví a v dalších situacích.
Pan Juchelka uvedl, že úvěry v KB v roce 2020 rostly v porovnání s rokem 2019 o
téměř 6 %. Pozitivní změnu zaznamenaly zejména úvěry na bydlení, a to jak ze
strany Komerční banky, tak ze strany jejich 100% dceřiné společnosti Modré pyramidy
stavební spořitelny, a. s. Také úvěry podnikatelským subjektům a ostatní úvěry měly
velkou dynamiku.
Pan Juchelka dále poznamenal, že na slidu 12 je uveden přehled transakcí, kde
Komerční banka sama anebo současně s experty ze Société Générale hrála
významnou roli. Jedná se o pestrou paletu podpory prostřednictvím financování
veřejného sektoru, velkých a středně velkých českých firem anebo firem velmi silně
postižených coronavirovou krizí.
Pan Juchelka také zmínil, že v oblasti vkladů se banka těšila velké důvěře klientů.
Celkově vklady rostly o téměř 9,5 % v roce 2020. Majoritní část těchto vkladů zůstává
na běžných účtech a banka se těší, že to je polštář pro budoucí investice nebo pro
budoucí spotřebu, které pomohou české ekonomice k najetí na předchozí výkonnost.
Celkový objem spravovaných aktiv mimo bankovní bilanci rostl téměř o 3 %.
Nejdynamičtěji rostoucí složkou jsou klientská aktiva spravované KB Penzijní
společností.
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Pan Juchelka na závěr poděkoval za pozornost a předal slovo panu Henzlovi.
Předseda valné hromady pan Pavel Henzl poděkoval panu Juchelkovi a vznesl dotaz,
zda je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo
protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.
Pan Juchelka poté pana předsedu přerušil, protože v dalších krocích valné hromady
bude hlasováno o změnách v dozorčí radě a on už by neměl prostor, rozhodl se proto
nyní poděkovat současnému předsedovi dozorčí rady Jean-Luc Parerovi za osmiletou
službu ve prospěch Komerční banky a popřál mu v jeho budoucích životních krocích
zdar, zdraví a hodně radosti. Dále poděkoval paní paní Maylis Coupet za účast
v dozorčí radě a současně popřál dvěma nově příchozím panu Alvaru Huetovi a paní
Jarmile Špůrové.
Pan Henzl se poté ujal slova a dotázal se, zda je předkládán nějaký ústní požadavek
na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.
S dotazem vystoupil akcionář pan Pavel Dobranský.
První dotaz:
Zaujalo ho, že se podařilo udržet výnos z vlastního kapitálu na úrovni 9 %, ale ve
výroční zprávě nalezl 6,8 % a chce tuto informaci uvést na pravou míru.
Pan Juchelka navrhl počkat na přednes pana finančního ředitele Šperla, který
s detailem hospodaření akcionáře seznámí.
Druhý dotaz:
Jak chce společnost dosáhnout uhlíkové neutrality, když nic nevyrábí, jakým
způsobem se to stane.
Pan Juchelka na dotaz odpověděl a uvedl, že banka připravuje a provádí konkrétní
kroky – elektrifikace flotily služebních aut, stěhování centrály z centra Prahy a méně
hospodárných budov do ekologicky certifikovaných budov; výzva zaměstnancům, aby
používali méně svoje vlastní auta a aby používali hromadnou dopravu případně jim
poskytují elektro automobily. Dále část zaměstnanců pracuje z domova, čímž snižují
spotřebu elektrické energie a dalších komodit v rámci KB a v rámci nákupu elektřiny,
plynu a dalších. V rámci výběrových řízení preferuje KB dodavatele, kteří zajistí
elektřinu z uhlíkově přátelštějších forem výroby elektrické energie. Tímto se
nedostaneme na nulovou hodnotu, ale té zbývající části dosáhne KB tak, že si nakoupí
uhlíkové povolenky a tím stlačí na nulu svoji uhlíkovou stopu.
Třetí dotaz:
Jaký objem bude nákup povolenek dělat?
Pan Juchelka nedokázal tento dotaz nyní zodpovědět, vrátí se k němu později
v průběhu valné hromady.
Čtvrtý dotaz:
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Z prezentace byl vidět velký nárůst vkladů a úvěrů, ale pokles výnosů a zisků – je to
pouze tím, že došlo ke snížení referenční sazby ČNB na 0,25 %, což vedlo
k obtížnému výkonu bankovních služeb?

Pan Juchelka odpověděl, že důvody snížené profitalibility KB jsou dva – snížení
referenční sazby ČNB a další důvod je masivní nárůst tvorby opravných položek na
případné ztráty z poskytnutých úvěrů. K oběma hodnotám se dostane v prezentaci
finanční ředitel pan Šperl.
Pátý dotaz:
Opravné položky se týkaly pouze roku 2020, ale nyní pravděpodobně nebude potřebné
je využít, tedy budou se moci rozpouštět nebo se to tak již děje.
Pan Juchelka odpověděl, že přibližně za dva týdny bude Komerční banka prezentovat
svoje výsledky za první kvartál a do té doby nemůže komentovat vývoj v těchto
klíčových parametrech, proto požádal o trpělivost a vyzval, aby pozornost byla
věnována této prezentaci, kde bude vývoj v prvním kvartálu 2021 a i odhad dalšího
vývoje.
Šestý dotaz:
Docházelo v roce 2020 ke změnám třeba k rozpouštění opravných položek?
Pan Juchelka uvedl, že toto bude součástí prezentace pana Šperla.
Sedmý dotaz:
Jaké jsou vize v oblasti Fintechu?
Pan Juchelka uvedl, že od roku 2019 je založena dceřiná společnost nazvaná KB
SmartSolutions , která vyhledává kooperace s fintechovými společnostmi. Tento tým
lidí je v kontaktu s obdobným týmem v rámci SG Group, protože některé fintechové
společnosti působí na mezinárodním poli. Přes tuto iniciativu také Komerční banka
investovala do minoritních podílů tří zmíněných společností, ale to nejsou jediné, se
kterými spolupracují. Přes různou formu spolupracují i s menšími mladými firmami
v různých oblastech, v retailovém segmentu a v segmentu středních a malých podniků.
Ty, co prezentovali v rámci prezentace kvartálních výsledků v roce 2020 jsou např.
spolupráce se společností Direct Fidoo v oblasti karetního managementu malých a
středních podniků anebo s firmou Fakturoid, která se specializuje na management
faktur pro malé a střední podniky.
Osmý dotaz:
Plánují se změny v oblasti odměňování vrcholných manažerů?
Pan Juchelka odpověděl, že to je součástí zprávy o odměňování.
Pan Dobranský upřesnil, že nemá na mysli rok 2020, ale zajímá ho plán v tomto směru,
protože zaregistroval, že mateřská společnost má v plánu toto měnit. Sociéte Generalé
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prý plánuje změnu v odměňování vrcholných manažerů v podílech na zisku, tedy zda
se i zde plánuje změna.
Pan Juchelka odpověděl, že byla zveřejněna politika odměňování a zpráva o
odměňování v rámci celé Komerční Banky, včetně managementu. Jsou tam kromě
fixních odměn zmíněny i variabilní odměny, které jsou navázány primárně na
výkonnost Komerční Banky a v několika případech jako v případě jeho a několika jeho
kolegů z představenstva i na výkon Société Générale Group, ať už celosvětově nebo
v oblasti evropského retailového bankovnictví. V roce 2020 přijali opatření v oblasti
odměňování ve snížení bonusové obálky napříč celou bankou s výrazem solidarity, že
pro komunitu manažerů ten diskont byl hlubší než u ostatních zaměstnanců. Popis
situace, který pan Dobranský zmínil, panu Juchelkovi nic konkrétního neříká. V rámci
odměňování se drží zásad, které jsou opřeny o výkonnost Komerční Banky a v případě
několika málo top manažerů jsou odměny vázány na výkon SG Group.
Pan Dobranský uvedl, že to pochopil jako že by manažeři měli přímo majetkovou účast
a poděkoval panu Juchelkovi.
Slova se pak ujal pan Henzl a poděkoval za odpovědi a dotázal se, zda ještě někdo
má dotaz. Nebylo tomu tak, a proto přistoupil k hlasování o tomto bodu.
Pan Henzl konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat
rozhodnutí, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie se jmenovitou hodnotou
představující úhrnem 80,319020 % základního kapitálu banky.
Usnesení sedmé:
Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky
a stavu jejího majetku za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem.
Pan Henzl oznámil, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů
přítomných akcionářů. Následně vyzval akcionáře k použití elektronického
hlasovacího zařízení v rámci hlasovacího kola 7.
Po ukončení hlasování předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že
podle výsledků hlasování bylo usnesení přijato.
Konečné výsledky hlasování o usnesení sedmém byly tyto:
pro hlasovali akcionáři mající 151.682.645 hlasů, což představuje 99,996991 % z
přítomného počtu hlasů, proti hlasovali akcionáři mající 4.564 hlasů, což
představuje 0,003009 %, hlasování se zdrželi akcionáři mající 0 hlasů, což
představuje 0,000000 % z přítomného počtu hlasů.
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2.bod - Projednání vysvětlující zprávy týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5
písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném
znění
Pan Pavel Henzl uvedl, že vysvětlující zprávu ke skutečnostem vyžadovaným na
základě zákona o podnikání na kapitálovém trhu mají akcionáři v tabletu. Tuto zprávu
musí představenstvo každoročně předkládat akcionářům na valné hromadě a musí
v ní vysvětlit obranné struktury a mechanismy v případě, že by došlo k nabídce
převzetí.
Představenstvo předkládá tuto souhrnnou vysvětlující zprávu akcionářům
a prohlašuje, že poskytuje veškeré informace týkající se záležitostí vyžadovaných
uvedenými ustanoveními zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
Poté předseda valné hromady pan Pavel Henzl upozornil, že o této zprávě se
nehlasuje.
Předseda valné hromady pan Pavel Henzl vznesl dotaz, zda byl předložen písemný
požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh, případně protest k tomuto bodu pořadu
jednání. Nebylo tomu tak.
Dále se dotázal, zda má někdo ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh,
případně protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.
3.bod - Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
za rok 2020
Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že Zpráva o vztazích je připojena
k výroční zprávě, kterou akcionáři mají v tabletu. Podle zákona o obchodních
korporacích je představenstvo povinno vypracovat a následně seznámit akcionáře se
závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Představenstvo přezkoumalo
veškeré vztahy mezi bankou a společnostmi, které jsou součástí podnikatelského
seskupení za účetní období roku 2020, a konstatovalo, že z žádné uzavřené smlouvy,
dohody, jiného právního jednání učiněných či přijatých bankou či z jakéhokoliv jinak
prosazeného vlivu ze strany Société Générale S. A., jako řídící osoby, nevznikla bance
žádná újma.
Předseda valné hromady pan Pavel Henzl upozornil, že o této zprávě se nehlasuje.
Poté předseda valné hromady pan Pavel Henzl vznesl dotaz, zda byl předložen
písemný požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh, případně protest k tomuto bodu
pořadu jednání. Nebylo tomu tak.
Dále se dotázal, zda má někdo ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh,
případně protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.
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4.bod - Projednání řádné účetní závěrky za rok 2020 s návrhem na rozdělení
zisku za rok 2020 a konsolidované účetní závěrky za rok 2020
Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k tomuto projednávanému bodu
mají akcionáři text Výroční zprávy za rok 2020. Hlasování proběhne v rámci bodů 7, 8
a 9.
Připomněl, že Výroční zpráva, jejíž součástí je i řádná účetní závěrka a konsolidovaná
účetní závěrka, byly spolu s ostatními dokumenty od 19. března 2021 pro akcionáře
k dispozici v sídle banky a ke stažení na bankovních webových stránkách. Dnes je
mají k dispozici jako součást Výroční zprávy banky. Hlavní údaje řádné i
konsolidované účetní závěrky jsou součástí pozvánky na dnešní valnou hromadu.
Následně vyzval pana Šperla, výkonného ředitele pro Strategii a finance, o komentář
k tomuto bodu jednání.
Pan Šperl okomentoval čtyři body z programu valné hromady, a to konsolidovanou
účetní závěrku, řádnou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku za rok 2020 a zároveň
návrh na určení auditora pro rok 2021.
Pan Šperl začal účetní závěrkou a finančními výsledky skupiny Komerční banky za rok
2020. Pandemická krize a zhoršení ekonomických podmínek měly dopad na
hospodaření finanční skupiny. Čistý zisk po zdanění propadl meziročně o zhruba 45
% a dosáhl hodnoty 8,2 mld. Kč. Z grafu na slidu 19 je zřejmé, že výsledek nejvíce
zatížily zvýšené náklady na riziko, ty meziročně vzrostly o více než 5 mld. Kč. Druhým
největším vlivem je propad tzv. jádrových příjmů, tj. čisté úrokové příjmy a příjmů
z poplatků a provizí, které meziročně poklesly dohromady o cca 3 mld. Kč.
Finanční výkonost skupiny zůstala v roce 2020 solidní i přes zmíněné negativní
dopady. Je to zřejmé z klíčových ukazatelů výkonosti na slidu 19. Rentabilita vlastního
kapitálu dosáhla hodnoty 7,4 %, rentabilita regulatorního kapitálu dokonce 9 %.
Pan Šperl pak odbočil k původnímu dotazu pana Dobranského, který porovnával toto
s číslem 6,8 %, což je návratnost vlastního kapitálu pro sólo KB. Čísla uvedená panem
Šperlem se vztahují k celé skupině KB.
Hodnoty zde uváděné jsou poměrně významně vyšší než průměrné hodnoty těchto
ukazatelů evropských bank, a to dokonce v dobách před covidem o roku 2020
nemluvě. Toto vše je důkazem odolnosti Komerční banky v nesnadném prostředí.
Dále pan Šperl přešel na další slide a uvedl, že o klíčových kategoriích rozvahy, tedy
klientských úvěrech a vkladech mluvil již pan generální ředitel Juchelka. Pan Šperl se
proto zaměřil na celkový vývoj bilance supiny. Celková aktiva meziročně vzrostla o 8,3
% a dosáhla hodnoty téměř 1 200 mld. Kč, což znamená meziroční nárůst o téměř 90
mld. Kč, který na straně pasiv byl tažen z velké většiny, tedy z 93 % klientskými vklady
a částečně i kapitálem. Přibližně dvě pětiny těchto nových zdrojů byly použity na
financování klientských úvěrů, což je jednou z priorit banky. Zbytek, tedy likviditní
přebytek byl z půlky nainvestován do českých státních dluhopisů a z druhé poloviny
uložen na mezibankovním trhu, a to zejména do repo úvěrů s ČNB. Vlastní kapitál
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skupiny narostl v průběhu roku 2020 o 8 mld. Kč na hodnotu 117 mld. Kč, a to díky
tvorbě čistého zisku.
Pan Šperl avizoval, že v následujících třech slidech se zaměří na klíčové účetní
kategorie. Čisté provozní výnosy meziročně poklesly o 8,9 % a dosáhly hodnoty 29,7
mld. Kč. Negativní dopad prostředí se nejvíce projevil na čistých úrokových příjmech
a příjmech z poplatků a provizí.
Naopak příjmy z finančních operacích, příjmy investičního bankovnictví, byly odolné a
meziročně rostly.
Čisté úrokové příjmy jsou na grafu uvedeny červeně, meziročně poklesly o 9,5 % a
hlavním faktorem poklesu je dopad prostředí tržních úrokových sazeb. Banky na celém
světe jsou negativně senzitivní na pokles sazeb, což je případ i všech českých bank
včetně KB. Začátek roku byl sice ve znamení nárůstu úrokových sazeb, ale ČNB byla
nucena zareagovat na pandemickou krizi a sazby významně snížila. Klíčová sazba
ČNB, tedy 14denní repo sazba během 4-5 týdnů poklesla o téměř 90 % svojí hodnoty
z 2,25 % na 0,25 %, což vedlo k tomu, že banky investovaly svoje likviditní přebytky
do instrumentů s výrazně nižším výnosem.
Propad tržních úrokových sazeb byl tak velký, že se ho nepodařilo dorovnat ani
solidními výsledky KB skupiny.
Pan Šperl dodal, že KB byla schopna v roce 2020 navýšit svůj tržní podíl v oblasti
klientských úvěrů.
Příjmy z poplatků a provizí jsou vidět v růžové části grafu na slidu č. 21. Meziročně
poklesly o zhruba 13 % a to ze dvou důvodů. První důvod předem očekávaný a
rozpočtovaný, pokrývající polovinu meziročního poklesu v této kategorii byl přímý
dopad regulatorních změn, a to z důvodu počátku platnosti evropského zákona
omezující maximální cenu přeshraničních plateb v rámci Evropské unie a druhý
překvapivý a neočekávaný dopad byl z důvodu COVIDU, kdy částečné zavření
ekonomiky, lockdown a restriktivní omezení přinesly významný pokles počtu
realizovaných transakcí. Tedy zhruba 90 % meziročního poklesu této celkové
kategorie poplatků a provizí bylo způsobeno právě poklesem příjmu z transakcí.
Příjmy z finančních operací jsou na grafu znázorněny šedivou barvou. Tyto příjmy
meziročně vzrostly cirka o 3 %, což bylo pozitivně ovlivněno poskytováním
zajišťovacích operací pro jejich klienty. Zvýšená poptávka po těchto službách byla
ovlivněna volatilním prostředím v průběhu celého roku.
Pan Šperl poté okomentoval provozní náklady na slidu č. 22. Náklady jsou pod
kontrolou a v nominálním vyjádření skupina realizovala nárůst o 0,4 %, což je stabilní
vývoj. V reálném vyjádření náklady nezanedbatelně klesly. Na personálních nákladech
zaplatila skupina meziročně méně o cirka 1,7 %, ostatní provozní náklady mírně
vzrostly, což bylo způsobeno růstem regulatorních nákladů – zvýšený příspěvek do
ČNB fondu pro řešení krize. Narostla i amortizace, což souvisí s investicemi do
digitalizace služeb.
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Pan Šperl potvrdil, že nákladová disciplína, efektivita a obecně produktivita jsou
součástí Komerční banky a ta se dlouhodobě pyšní pozicí Top in Class v této oblasti.
Další slide se týkal nákladu na riziko. Tyto náklady významně vzrostly a dosáhly v roce
2020 hodnoty 4,6 mld. Kč. Tvorba opravných položek byla zejména vynucena
ekonomickými obtížemi klientů vyplývající z coronavirové pandemie. Více opravných
položek bylo vytvořeno na expozice korporátních klientů. Méně pak na retailové
klienty. Pan Šperl dodal, že nemalou součástí té tvorby jsou i opravné položky
vytvořené v rámci účetního standardu IFRS9 (forward looking adjustment), opravné
položky vytvořené na pokrytí budoucích rizik.
Pan Šperl se vrátil k otázce pana Dobranského, dá se očekávat, že část z opravných
položek se bude v následujících letech rozpouštět. Když se podíváme na náklady na
riziko v poměru k průměrnému objemu úvěru, dosáhly hodnoty 68 bazických bodů a
v následujících letech se očekává postupný návrat k normalizované úrovni, která činí
pro KB kolem 40 bazických bodů. Celkově bylo k opravným položkám přistoupeno
v rámci skupiny velmi konzervativně. Veškerá relevantní rizika jsou plně pokryta.
Pan Šperl poté ukázal další slide, který shrnuje klíčové ukazatele ziskovosti, kapitálové
a likviditní síly skupiny a okomentoval některé z nich. Kapitálová přiměřenost banky
meziročně vzrostla o 2,6 % na úroveň 22,3 %.
Čistá úroková marže klesla z hodnoty 2,4 % na hodnotu 2 %, hlavním faktorem byl
signifikantní pokles úrokových sazeb. I marže na úvěrech zůstávají stále pod velkým
konkurenčním tlakem. Poměr úvěrů a depozit tzv. Long To Deposit Ratio je na úrovni
76 %, tedy likvidita skupiny je silná a je zde potenciál na další růst úvěrů.
Cost Income ratio tedy poměr nákladů a výnosů proti roku 2019 vzrostl na úroveň 50
%. Hlavním drivem byl pokles výnosů z důvodu covidové krize. Náklady zůstaly
meziročně stabilní.
Banka v roce 2020 potvrdila svoji disciplinovanost v oblasti řízení nákladů, a i nadále
je premiantem v této oblasti.
Pan Šperl poté přeskočil rentabilitu kapitálu, protože ji již zmiňoval na začátku a přešel
na další slide, zaměřený na rating KB skupiny. Zdravá finanční a obchodní pozice
skupiny byla oceněna i mezinárodními ratingovými agenturami, kdy všechny tři z nich
potvrdily rating i přes pandemickou krizi. Dvě z nich přehodnotily svůj výhled, což je
vzhledem ke covidovým okolnostem přirozené.
Ratingové agentury ve svých reportech u KB oceňovaly konzervativní rizikový apetit,
silnou pozici na trhu i kapitálovou vybavenost, stabilní zdroje klientských depozit a
extrémně vysokou likviditu.
Pan Šperl poté přešel na další slide, který se týkal kapitálu. Silná kapitálová pozice
banky je předpokladem pro její dlouhodobou stabilitu. Ke konci roku 2020 činila
kapitálová přiměřenost 22,3 %, významně nad požadavkem centrální banky. Celkový
kapitálový požadavek činil 16,2 % na konci 2020, po přidání prostoru pro řízení kapitálu
managementem banky ve výši 2 %, dostaneme se na 18,2 % a vše nad touto hodnotou
je přebytek kapitálu, který je potenciálně k vyplacení akcionářům. Pokud bude do
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kapitálu započten i zisk za rok 2020 jedná se o prostor téměř 600 bazických bodů.
Přesto management banky nenavrhuje žádnou dividendu, jak zmínil generální ředitel.
Důvodem je, že ČNB doporučila všem českým bankám zdržet se nyní výplaty dividend
až do okamžiku, kdy bude dosažena shoda na základě předchozí diskuze mezi bankou
a ČNB. Ve druhé půlce března ČNB oznámila všem českým bankám jednotná pravidla
pro vyplácení dividend za roky 2019 a 2020 – nadefinovala limity na dividendu
k vyplacení v roce 2020/2021. Ten limit je vztažen k hodnotě celkově rizikově
vážených aktiv finanční skupiny na konci roku 2020 a činí 100 bazických bodů. Pro KB
je to možnost výplaty zhruba 4,5 mld Kč tedy 23,70 Kč na akcii. ČNB následně posoudí
rizikový profil každé instituce, jejich obchodní model a další relevantní faktory a
vyhodnotí výsledky regulatorních testů kapitálu, likvidity a zátěžových testů a pak na
základě toho ČNB může ten obecný limit individuálně snížit. Diskuze s ČNB začala a
ve 4. čtvrtletí chce představenstvo KB svolat mimořádnou valnou hromadu, která má
rozhodnout v souladu s limity potvrzených regulátorem a počítá se, že rozhodne o
výplatě dividendy v hodnotě 23,70 Kč na 1 akcii, resp. 4,5 mld. Kč, což je limit, který
ČNB nastavila. V návrhu dividend v roce 2022 bude management KB usilovat o řízení
kapitálu směrem k dosažení cílové úrovně kapitálové přiměřenosti, což je tedy 50-200
baz. bodů nad regulatorním požadavkem s ohledem na vývoj rizikově vyvážených
aktiv a regulatorních požadavků a na plánovacím horizontu strategie do roku 2025.
Zde pan Šperl uvedl, že se předpokládá, že KB bude schopna udržet předkrizový
dividendový výplatní poměr na úrovni 60-70 % čistého zisku.
Pan Šperl přešel na další slide a pro úplnost uvedl, že protože dividendu vyplácí
akcionářům mateřská skupina KB, je zde uveden i nekonsolidovaný výsledek samotné
KB, čistý zisk po zdanění činil 6,9 mld Kč. Banka je hlavní přispěvatel k celkovému
výsledku skupiny, ty výsledky proto korelují s výsledkem KB Consolidated KB skupiny.
Největšími odchylkami jsou dividendy placené dceřinými společnostmi do KB. Ty jsou
na solo bázi součástí výnosů, na konsolidované bázi se vynetují.
V souladu s oznámením ČNB o oznámení dividend představenstvo KB navrhuje této
valné hromadě schválit rozdělení zisku Komerční banky za rok 2020 a to tak, že celý
zisk v hodnotě cca 6,9 mld. Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých
let.
Na závěr pan Šperl přednesl návrh na externího auditora pro rok 2021. Vzhledem k
pozitivním zkušenostem a v souladu s regulatorními požadavky je návrh
představenstva opět ustanovit jako externího auditora KB v České republice i na
Slovensku jednu z nejvýznamnější auditorských společností Deloitte Audit, o čemž se
bude hlasovat v rámci usnesení č. 18. Poté pan Šperl poděkoval za pozornost.
Předseda valné hromady pan Pavel Henzl poděkoval panu Šperlovi a upřesnil, že pan
akcionář se jmenuje Dobranský. Dále vznesl dotaz, zda byl předložen písemný
požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh, případně protest k tomuto bodu pořadu
jednání. Nebylo tomu tak.
Dále se dotázal, zda má někdo ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh,
případně protest k tomuto bodu pořadu jednání. Přihlásil se pan Dobranský.
Devátý dotaz:
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Jaký byl výkon penzijního připojištění – jaký byl výnos v roce 2020, předpokladem je,
že byl zřejmě nízký a jaký je odhad v této oblasti a co s tím dělat. Omezení pro větší
ziskovost jsou veliká a požadavky co by to mělo plnit jsou také vysoké.
Pan Šperl neměl před sebou konkrétní čísla a požádal o čas na zodpovězení této
otázky. Domnívá se, že výnos za rok 2020 byl na úrovni 20-30 bazických bodů tedy
0,2-0,3 % p.a. a souhlasil, že to není tak atraktivní výnos, ale je to výnos, který se
pohybuje na úrovni všech penzijních fondů v rámci ČR.
Desátý dotaz:
Je tam možnost nápravy za dané situace? Protože inflace je vyšší a fondy nemohou
plnit účel, pro který jsou zřízeny, dochází tak k znehodnocování peněz.
Pan Šperl odpověděl, že alternativa diskutovaná v rámci KB skupiny je nabídka
transferu klientům z těchto fondů do účastnických fondů, které jsou významně
atraktivnější z pohledu výnosů. Tam se pak jedná o vysoké jednotky procent per
annuum.
Jedenáctý dotaz:
Výsledky i jen investičních divizí dělají dojem, že u jiných bank byly výnosy v minulém
roce vyšší než v běžné situaci. U Komerční banky bylo toto podobné jako v jiných
letech.
Pan Šperl uvedl, že je to o bázi. Komerční Banka vyreportovala v roce 2019 úspěšný
výsledek v oblasti investičního bankovnictví a z toho důvodu ten nárůst meziroční
nebyl tak velký jako v případě ostatních společností. Dále zmínil, že účetní kategorie,
nazývaná výnosy z finančních operací zahrnuje dvě kategorie – investiční bankovnictví
a výnosy ze strukturální knihy, zde se jedná o spreadové operace na hladkých
platbách a kvůli lockdownu loni došlo k významnému snížení transakcí, tato kategorie
výnosy z finančních operací stáhla dolů. Výnosy z čistého investičního bankovnictví
mají nárůst významně vyšší.
Dále se pan Pavel Henzl dotázal, zda má ještě někdo další ústní požadavek na
vysvětlení, návrh, protinávrh, případně protest. Nebylo tomu tak.
5. bod - Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu na
rozdělení zisku za rok 2020, ke konsolidované účetní závěrce za rok 2020, zpráva
dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu
zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020
Pan Pavel Henzl uvedl, že vyjádření dozorčí rady a její zpráva byla zveřejněna spolu
s ostatními dokumenty pro valnou hromadu dne 19. března 2021.
Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že o této zprávě se nehlasuje.
Následně vyzval předsedu dozorčí rada pana Jean-Luc Parera o vyjádření.
Následně se ujal slova pan Parer. Pozdravil akcionáře a z pověření dozorčí rady
Komerční banky přednesl jejich vyjádření ke konsolidované účetní závěrce za rok
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2020, řádné účetní závěrce za rok 2020, návrhu na rozdělení zisku za rok 2020, zprávě
představenstva o vztazích mezi propojenými osobami vypracované podle zákona o
obchodních korporacích a informaci o kontrolní činnosti dozorčí rady za období od
valné hromady konané dne 29. června minulého roku do dnešní valné hromady.
Dozorčí rada, v souladu s ustanovením § 13, odst. 2, písm. d) stanov banky,
přezkoumala konsolidovanou účetní závěrku společnosti Komerční banka, a. s., k 31.
prosinci 2020 dle mezinárodních účetních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) a
řádnou účetní závěrku k 31. prosinci 2020 sestavenou také podle mezinárodních
standardů pro finanční výkaznictví.
Dozorčí rada, po přezkoumání konsolidované i řádné účetní závěrky banky za období
od 1.ledna do 31. prosince 2020 a na základě vyjádření externího auditora konstatuje,
že účetní záznamy a evidence byly vedeny průkazným způsobem a v souladu s
obecně závaznými předpisy upravujícími vedení účetnictví bank a také v souladu se
stanovami banky. Účetní záznamy a evidence zobrazují finanční situaci Komerční
banky, a. s., ze všech důležitých hledisek. Účetní závěrka sestavená na základě těchto
účetních záznamů podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
banky.
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit konsolidovanou účetní závěrku i
řádnou účetní závěrku za rok 2020 tak, jak ji navrhuje představenstvo banky.
Dozorčí rada banky v souladu s ustanovením § 13 odst. 2, písm. d) stanov banky
přezkoumala návrh představenstva na rozdělení čistého zisku za účetní období 2020
a vzhledem k tomu, že návrh na rozdělení zisku je v souladu s právními předpisy a
stanovami banky, doporučuje dozorčí rada valné hromadě schválit návrh na jeho
rozdělení tak, jak jej navrhuje představenstvo banky.
Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2020
a na základě předložených podkladů konstatuje, že z žádné uzavřené smlouvy,
dohody, jiného právního jednání učiněných či přijatých Komerční bankou, a. s., či z
jakéhokoliv jinak prosazeného vlivu ze strany Société Générale nevznikla Komerční
bance, a. s., v účetním období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 žádná újma.
Následně pan Parer informoval akcionáře o kontrolní činnosti dozorčí rady Komerční
banky, a. s., od valné hromady konané v červnu loňského roku do dnešní valné
hromady.
Dozorčí rada byla v uplynulém období průběžně informována o činnosti banky. Byly jí
pravidelně předkládány zprávy a analýzy. Dozorčí rada zejména vyhodnotila funkčnost
a efektivnost řídicího a kontrolního systému banky. Dozorčí rada konstatovala, že řídicí
a kontrolní systém je účinný a pokrývá veškeré činnosti banky, přičemž existují některé
oblasti ke zlepšení, na které byly přijaty akční plány. Dále dozorčí rada projednávala
akce interního auditu a jejich výsledky v jednotlivých obdobích roku a zároveň vyjádřila
své souhlasné stanovisko ke strategickému plánu interního auditu na období 2021 2025 a ročnímu plánu činnosti interního auditu.
Dozorčí rada byla informována o řízení rizika compliance, projednala výroční zprávu
o systému proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Dále
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pravidelně projednávala čtvrtletní hospodářské výsledky banky a její postavení na trhu
s ohledem na vývoj makroekonomického prostředí.
Zabývala se rovněž rozpočtem Finanční skupiny KB na rok 2021. Dozorčí rada byla
informována o řešení sedmi stížností, které byly zaslány od několika stěžovatelů.
Zabývala se také implementací postupů banky při schvalování významných transakcí
ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Dozorčí rada byla pravidelně
informována o všech krocích, které byly podniknuty v rámci strategie banky tzv. KB
Change.
Dozorčí rada rovněž opírala svoji činnost o čtyři své výbory. Výbor pro odměňování
projednával otázky z oblasti systému odměňování zaměstnanců banky, zejména
pravidla navrhování mezd a výplaty bonusů, včetně odložených bonusů a návaznost
výplaty bonusů na klíčové výkonnostní ukazatele. Rovněž projednával otázky spojené
s odměňováním členů představenstva a vnitřních kontrolních funkcí nastavením jejich
klíčových výkonnostních ukazatelů a informoval ohledně aktualizace principů
odměňování. Výbor projednal také zprávu o odměňování a byl informován o výsledcích
kolektivního vyjednávání a výsledcích auditu systému odměňování.
Výbor pro jmenování po vyhodnocení individuální i kolektivní vhodnosti navrhl zvolení
Jitky Haubové členkou představenstva banky. Dále se zabýval znovuzvolením
některých členů dozorčí rady a jmenováním nových členů dozorčí rady.
Zároveň v souladu s Obecnými pokyny EBA/GL/2017/12 k posuzování vhodnosti členů
vedoucího orgánu posoudil vhodnost členů dozorčí rady a představenstva pro výkon
jejich funkcí a kolektivní vhodnost představenstva v jeho řídící funkci a dozorčí rady v
její kontrolní funkci.
Výbor pro rizika se zabýval otázkami z oblasti systému řízení rizik banky, včetně profilu
úvěrového rizika banky. Zároveň byla dozorčí rada na svých zasedáních vždy
informována i o záležitostech, které projednal výbor pro audit. Všechny výbory
pravidelně informovaly dozorčí radu o své činnosti a v rámci své působnosti jí
doporučovaly další postupy.
Dozorčí radě předkládané materiály komentovali přímo na zasedáních jednotliví
členové představenstva a výkonní ředitelé banky. Na základě doporučení svých
výborů pak, v rámci své působnosti dané zákonem a stanovami banky, přijímala
dozorčí rada svá rozhodnutí.
Na základě doporučení výboru pro jmenování dozorčí rada zvolila členkou
představenstva banky paní Jitku Haubovou s účinností od 4.června 2020 za pana
Vladimíra Jeřábka, kterému vypršelo funkční období. Dozorčí rada v rámci své
působnosti stanovila bonusy členům představenstva za rok 2020 a to v celkové výši
27.217.000 Kč. Při stanovení bonusu vycházela ze schématu odloženého variabilního
odměňování a dále zejména z celkových výsledků banky, přičemž zohlednila soulad
těchto výsledků se strategií banky, jejími cíli, hodnotami a mírou rizika.
Dozorčí rada posoudila také dopad epidemiologické situace na hospodaření banky a
projednala aktualizaci strategického plánu banky KB Change 2025.
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Pan Parer konstatoval, že dozorčí rada kontrolovala plnění úkolů představenstva,
dohlížela, jak představenstvo vykonává svoje kompetence, kontrolovala účetní
evidenci a jinou finanční evidenci Komerční banky, a. s., účinnost, celkovou funkčnost
a efektivnost řídicího a kontrolního systému, které pravidelně vyhodnocovala. V
neposlední řadě konstatoval, že podnikatelská činnost banky se uskutečňovala v
souladu s právními předpisy a stanovami banky a poděkoval za pozornost.
Následně předseda valné hromady pan Pavel Henzl poděkoval panu Parerovi za
vyjádření dozorčí rady a vznesl dotaz, zda byl předložen písemný požadavek na
vysvětlení, návrh, protinávrh, případně protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo
tomu tak.
Dále se dotázal, zda má někdo ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh,
případně protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.
6. bod - Projednání zprávy výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti
Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že zpráva výboru pro audit byla
zveřejněna spolu s ostatními dokumenty pro valnou hromadu dne 19. března 2021 a
že o této zprávě se nehlasuje.
Následně vyzval předsedkyni výboru pro audit paní Wendelovou o přednesení zprávy
výboru pro audit.
Paní Wendelová uvedla, že přednese zprávu výboru pro audit o průběhu a výsledcích
jeho činnosti v posledním období tak, jak byl tento dokument publikován. V tomto
období se výbor sešel na sedmi řádných zasedáních. Činnost výboru pro audit
v uplynulém období lze rozdělit do čtyř oblastí. Oblast číslo jedna tvoří dohled nad
finančním reportingem banky. V rámci své působnosti výbor pro audit sledoval postup
sestavování řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a vyjadřoval se ke
konzistentnosti a integritě systému účetnictví a finančního výkaznictví banky.
Výbor při této činnosti vycházel z informací a podkladů předložených vedením banky
a externím auditorem a podle potřeby vyžádal a obdržel doplňující informace a
vysvětlení. V této oblasti výbor pro audit neshledal žádných pochybení.
Druhou oblastí činnosti výboru pro audit bylo posuzování účinnosti vnitřní kontroly a
systém řízení rizik banky. V této souvislosti výbor sledoval účinnost vnitřního auditu, a
jeho nezávislost zejména prostřednictvím projednávání pravidelných zpráv interního
auditu banky o jeho aktivitě, obsahu a výsledcích provedených akcí, uložených
nápravných opatření a stavu jejich plnění.
Výbor se zabýval i mapováním rizik, včetně oblasti IT, bezpečnosti a přístupu Poznej
svého klienta, ročním plánem interního auditu na rok 2021 a strategickým auditním
plánem na období 2021-2025.
Výbor pro audit využil možnosti jednání s vedením interního auditu a řízení rizik,
předkládal doporučení a obdržel veškeré doplňující informace, které si vyžádal. Na
tomto základě výbor předkládal doporučení ohledně záležitostí týkajících se interního
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auditu představenstvu banky, sledoval způsob, jakým vedení banky reaguje na zjištění
a doporučení tohoto útvaru a neshledal žádné závažné nedostatky.
Výbor projednal celkovou funkčnost a efektivnost řídícího a kontrolního systému banky
za rok 2020 s tím, že tento systém pokrývá veškerá klíčová rizika banky, přičemž
existují některé oblasti pro jeho zlepšení, na ty byly přijaty akční plány. Výbor pro audit
považuje činnost interního auditu vnitřní kontroly a řízení rizik za efektivní a došel
k závěru, že hlavní rizika banky byla řádně identifikována a řízena.
Další významnou oblastí činnosti výboru pro audit je posuzování činnosti a nezávislosti
externího auditora. Po celé hodnocené období působil jako externí auditor banky
Deloitte Audit, s.r.o.. Výbor byl informován o činnostech externího auditu při
sestavování účetních závěrek za rok 2020 a průběžných činnostech externího
auditora, jehož zástupci se jednání výboru pro audit účastnili a zodpovídali dotazy
výboru. Výbor pro audit rovněž projednal smlouvu s externím auditorem a neměl
námitky. Výbor mj. projednal tzv. Constructive Service Letter zpracovaný společností
Deloitte Audit, s.r.o., zabývající se zjištěními externího auditora v průběhu auditu
účetních závěrek za rok 2019 včetně doporučení nápravných opatření jejich řešení.
Výbor sledoval průběh povinného auditu a konstatoval, že vedení banky se řídí
doporučeními externího auditora. Výbor rovněž projednal tzv. rozšířenou zprávu
externího auditora o výsledcích auditu za rok 2020. Povinností výboru pro audit bylo i
posoudit nezávislost společnosti Deloitte Audit, s.r.o. vzhledem k funkci externího
auditora a poskytování doplňkových, tj. neauditních služeb bance společnostmi
skupiny Deloitte.
Výbor pro audit konstatoval, že externí auditor splňuje podmínky nezávislosti. Dále
výbor doporučil dozorčí radě předložit valné hromadě návrh ke schválení společnosti
Deloitte Audit, s.r.o jako externího auditora banky rovněž pro rok 2021.
Poslední významnou oblastí činností výboru pro audit je projednávání hospodářských
výsledků skupiny Komerční banky a prezentací pro investory. Průběžně byly na
zasedání výboru pro audit projednávány hospodářské výsledky finanční skupiny banky
za jednotlivá čtvrtletí a rozpočet na rok 2021. Pozornost byla věnována i kapitálové
přiměřenosti banky a celé finanční skupiny, cílům a dopadům regulace včetně
předpokládaného vývoje tohoto ukazatele v budoucím období. Výboru byly rovněž
předkládány informace o profilu úvěrového rizika banky.
Výbor také projednal roční hospodářské výsledky finanční skupiny KB za rok 2020 a
výkazy a přílohy konsolidované a řádné účetní závěrky KB k 31. 12. 2020, zpracované
podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví, a návrh na rozdělení zisku za
rok 2020. Pravidelně se zabýval dopadem pandemické situace na hospodaření banky
a projednal aktualizaci strategického plánu banky KB Change 2025. Výboru byly
pravidelně předkládány prezentace výsledků skupiny Komerční banky kvartálně
určené investorům do akcií Komerční banky obchodované na veřejném trhu.
Výbor pozitivně hodnotil předkládané materiály a považuje míru informovanosti a
konzistenci údajů poskytovaných investorům za adekvátní.
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Na všech zasedáních výboru pro audit prezentovali a komentovali předložené
materiály členové představenstva a výkonní ředitelé banky. Jednání se vždy zúčastnili
i zástupci externího auditora. Výboru pro audit byly rovněž předkládány dodatečné
zprávy a informace, které si vyžádal.
Výbor rovněž projednal a schválil zprávu o svojí činnosti za uplynulé období a předložil
ji Radě pro veřejný dohled nad auditem.
Výbor pro audit vykonával všechny svoje kompetence v souladu se zákonnými
předpisy a stanovami banky. Poté paní Wendelová poděkovala za pozornost.
Předseda valné hromady pan Pavel Henzl poděkoval paní Wendelové za zprávu o
výsledcích činnosti výboru pro audit a vznesl dotaz, zda byl předložen písemný
požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh, případně protest k tomuto bodu pořadu
jednání. Nebylo tomu tak.
Dále se dotázal, zda má někdo ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh,
případně protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.
Před hlasováním požádal pan Pavel Henzl generálního ředitele pana Juchelku, aby
doplnil svoji odpověď na dotaz pana Dobranského týkající se uhlíkové stopy.
Pan Juchelka poté odpověděl, že celková uhlíková stopa vytvořená KB jako
podnikatelským subjektem má hodnotu 38.300 tun, z nich necelých 20.000 jsou
nepřímé emise jako elektřina a teplo, přibližně 4.300 tun CO2 jsou přímé emise do
ovzduší a 13.400 tun jsou nepřímé emise způsobené cestováním a tvorbou odpadů.
Cesta k uhlíkové neutralitě Komerční banky zahrnuje tři makroiniciativy. 30 % jsou
úspory, 40% je nákup zelené energie a 30% jsou nákupy uhlíkových povolenek.
7. bod - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020
Komentář k tomuto bodu vyslechli akcionáři v rámci bodu 4, řádná účetní závěrka za
rok 2020 je obsažena ve Výroční zprávě, která je uložena v jejich tabletu.
Dle údajů na monitoru pan Henzl konstatoval, že před hlasováním o návrhu, který bude
přednesen, je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť
jsou přítomni akcionáři mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem
80,310881 % základního kapitálu banky.
Poté přednesl návrh usnesení valné hromady, o kterém budou akcionáři hlasovat.
Usnesení osmé:
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok
2020 ve znění předloženém představenstvem.
Poté předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je
potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Následně vyzval akcionáře
k použití elektronického hlasovacího zařízení v rámci hlasovacího kola 8.
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Pan Dobranský měl následně potíže s hlasovacím zařízením, a proto pan Henzl
vyčkal, dokud nedošlo k nápravě a pan Dobranský řádně odhlasoval.
Po ukončení hlasování předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že dle
údajů na monitoru bylo usnesení přijato.
Konečné výsledky hlasování o usnesení osmém byly tyto:
pro hlasovali akcionáři mající 151.483.709 hlasů, což představuje 99,875964 % z
přítomného počtu hlasů, proti hlasovali akcionáři mající 0 hlasů, což představuje
0,000000 %, hlasování se zdrželi akcionáři mající 188.128 hlasů, což představuje
0,124036 % z přítomného počtu hlasů.
8. bod - Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020
Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že komentář akcionáři vyslechli
v rámci bodu 4, návrh usnesení i jeho zdůvodnění jsou uvedeny v pozvánce na valnou
hromadu.
Dle údajů na monitoru pan Henzl konstatoval, že před hlasováním o návrhu, který bude
přednesen, je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť
jsou přítomni akcionáři mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem
80,308975 % základního kapitálu banky.
Poté předložil návrh usnesení valné hromady takto:
Usnesení deváté:
Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Komerční banky, a. s., za rok 2020 tak,
že celý zisk ve výši 6 928 610 374,90 Kč bude převeden na účet nerozděleného
zisku minulých let.

Poté předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je
potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Následně vyzval akcionáře
k použití elektronického hlasovacího zařízení v rámci hlasovacího kola 9.
Po ukončení hlasování předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že dle
údajů na monitoru bylo usnesení přijato.
Konečné výsledky hlasování o usnesení devátém byly tyto:
pro hlasovali akcionáři mající 151.519.777 hlasů, což představuje 99,902115 % z
přítomného počtu hlasů, proti hlasovali akcionáři mající 144.960 hlasů, což
představuje 0,095577 %, hlasování se zdrželi akcionáři mající 3.500 hlasů, což
představuje 0,002308 % z přítomného počtu hlasů.

26

9. bod – Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2020
Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že komentář akcionáři vyslechli
v rámci bodu 4. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020 je obsažena ve Výroční
zprávě, která je uložena v jejich tabletu.
Dle údajů na monitoru pan Henzl konstatoval, že před hlasováním o návrhu, který bude
přednesen, je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť
jsou přítomni akcionáři mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem
80,308975 % základního kapitálu banky.
Poté předložil návrh usnesení valné hromady takto:
Usnesení desáté:
Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s.,
za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem.
Poté předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je
potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Následně vyzval akcionáře
k použití elektronického hlasovacího zařízení v rámci hlasovacího kola 10.
Po ukončení hlasování předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že dle
údajů na monitoru bylo usnesení přijato.
Konečné výsledky hlasování o usnesení desátém byly tyto:
pro hlasovali akcionáři mající 151.485.890 hlasů, což představuje 99,879772 %
z přítomného počtu hlasů, proti hlasovali akcionáři mající 1.319 hlasů, což
představuje 0,000870 %, hlasování se zdrželi akcionáři mající 181.028 hlasů, což
představuje 0,119358 % z přítomného počtu hlasů.
10. bod – Rozhodnutí o změně stanov
Předseda valné hromady pan Henzl uvedl, že k tomuto bodu obdrželi akcionáři úplný
návrh usnesení o změně stanov a úplné znění stanov s vyznačenými změnami. Tyto
dokumenty byly uveřejněny na internetových stránkách banky a byly k dispozici v sídle
banky od 19. 3. 2021. Dále je součástí pozvánky popis změn dotčených ustanovení
stanov. Představenstvo banky předkládá návrh změny stanov zejména z důvodu jejich
uvedení do souladu s novelou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech, v platném znění, která byla provedena zákonem č.33/2020 Sb. a nabyla
účinnosti od 1. 1. 2021. Ve stanovách se také navrhuje změnit rozhodný den pro
výplatu podílu na zisku a jiných vlastních zdrojů. Dosud je tento rozhodný den shodný
se dnem účasti na valné hromadě. Nově se navrhuje stanovit rozhodný den jako
sedmý pracovní den po dni konání valné hromady. Uvedené počítání rozhodného dne
pro výplatu podílu na zisku a jiných vlastních zdrojů je v souladu s doporučením Burzy
cenných papírů Praha, a. s., pro kótované emitenty. Dále se zavádí možnost
rozhodování valné hromady i mimo zasedání, a to především pomocí elektronické
platformy dálkové komunikace. Tím se přináší větší flexibilita rozhodovacích procesů
valné hromady; změna reaguje zejména na problémy způsobené pandemií
onemocnění Covid a přijatými krizovými opatřeními vlády, kdy konání valné hromady
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banky za fyzické přítomnosti akcionářů je problematické, resp. zcela vyloučené. O
změně stanov byla informována ČNB, která ji vzala na vědomí.
Komerční banka žádný protinávrh ani návrh ke změnám stanov neobdržela, takže
jediným návrhem k tomuto bodu jednání je návrh předložený představenstvem banky.
Následně předseda valné hromady pan Pavel Henzl vznesl dotaz, zda byl předložen
písemný požadavek na vysvětlení. Nebylo tomu tak. Dále se dotázal, zda má někdo
ústní požadavek na vysvětlení či protest.
Před mikrofon předstoupil pan Dobranský.
Dvanáctý dotaz
Co vedlo k návrhu, že žádost má být doručena bance nejdéle 10 dnů před rozhodným
dnem k účasti na valné hromadě.
Pan Pavel Henzl odpověděl, že se jedná o zákonné ustanovení.
Poté se pan Henzl dotázal, zda má ještě někdo další dotaz. Nebylo tomu tak.
Dle údajů na monitoru pan Henzl konstatoval, že před hlasováním o návrhu, který bude
přednesen, je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť
jsou přítomni akcionáři mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem
80,307121 % základního kapitálu banky a nebyl podán žádný protest proti výkonu
hlasovacích práv.
Pan Pavel Henzl poté nechal hlasovat o změně stanov tak, jak bylo akcionářům
předloženo a jak bylo zveřejněno. K přijetí tohoto usnesení je potřebná 2/3
(dvoutřetinová) většina přítomných akcionářů a pořizuje se o něm notářský zápis.
Následně vyzval akcionáře k použití elektronického hlasovacího zařízení v rámci
hlasovacího kola 11.
Po ukončení hlasování předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že dle
údajů na monitoru bylo usnesení přijato potřebnou dvoutřetinovou většinou přítomných
akcionářů.
Konečné výsledky hlasování o usnesení jedenáctém byly tyto:
pro hlasovali akcionáři mající 151.497.138 hlasů, což představuje 99,889494 %
z přítomného počtu hlasů, proti hlasovali akcionáři mající 166.280 hlasů, což
představuje 0,109637 %, hlasování se zdrželi akcionáři mající 1.319 hlasů, což
představuje 0,000870 % z přítomného počtu hlasů.
11.bod - Volba členů dozorčí rady
Pan Pavel Henzl uvedl, že v rámci tohoto bodu jsou předloženy čtyři návrhy.
V souvislosti s končícím funkčním obdobím jsou opětovně navrhováni kandidáti
Giovanni Luca Soma a Petr Dvořák na členství v dozorčí radě. Jako noví kandidáti
jsou navrhováni pan Alvaro Huete Gomez a paní Jarmila Špůrová, která nahradí
členku dozorčí rady Maylis Coupet pověřenou jinými úkoly. Životopisy všech
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kandidátů mají akcionáři k dispozici v tabletu. Navrhovaní kandidáti byli posouzeni
výborem pro jmenování a oba noví kandidáti též Českou národní bankou s tím, že
nemá námitky proti jejich členství v dozorčí radě.
Pan Pavel Henzl vznesl dotaz, zda byl předložen písemný požadavek na vysvětlení,
návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.
Dále se dotázal, zda má někdo ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh,
případně protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.
Následně předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že před hlasováním
o návrhu, který bude přednesen, je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá
přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie se jmenovitou hodnotou
představující úhrnem 80,307121 % základního kapitálu banky.
Usnesení dvanácté:
Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Petra Dvořáka, datum narození 31.
října 1960, bytem Praha 6, U Gabrielky 569, PSČ 164 00 s účinností od 3. června
2021.

Poté předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto
usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.
Následně předseda valné hromady pan Pavel Henzl vyzval akcionáře k použití
elektronického hlasovacího zařízení v rámci hlasovacího kola 12.
Po ukončení hlasování předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že dle
údajů na monitoru bylo usnesení přijato.
Konečné výsledky hlasování o usnesení dvanáctém byly tyto:
pro hlasovali akcionáři mající 148.854.230 hlasů, což představuje 98,146895 %
z přítomného počtu hlasů, proti hlasovali akcionáři mající 2.486.226 hlasů, což
představuje 1,639291%, hlasování se zdrželi akcionáři mající 324.281 hlasů, což
představuje 0,213814% z přítomného počtu hlasů.
Pan Pavel Henzl přednesl, že druhým návrhem je volba člena dozorčí rady pana Alvaro
Huete Gomeze, který nahradí od 3. května 2021 pana Jean-Luc Parera, kterému 2.
května 2021 končí funkční období.
Pan Pavel Henzl vznesl dotaz, zda byl předložen písemný požadavek na vysvětlení,
návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.
Dále se dotázal, zda má někdo ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh,
případně protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.
Následně předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že před hlasováním
o návrhu, který bude přednesen, je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá
přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie se jmenovitou hodnotou
představující úhrnem 80,307121 % základního kapitálu banky.
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Usnesení třinácté: Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Alvaro Huete
Gomez, datum narození 30. 12. 1963, bytem 47 avenue Georges Mandel, 750 16
Paříž, Francouzská republika s účinností od 3. května 2021.

Poté předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto
usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.
Následně předseda valné hromady pan Pavel Henzl vyzval akcionáře k použití
elektronického hlasovacího zařízení v rámci hlasovacího kola 13.
Po ukončení hlasování předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že dle
údajů na monitoru bylo usnesení přijato.
Konečné výsledky hlasování o usnesení třináctém byly tyto:
pro hlasovali akcionáři mající 135.778.387 hlasů, což představuje 89,525350 %
z přítomného počtu hlasů, proti hlasovali akcionáři mající 15.886.350 hlasů, což
představuje 10,474650 %, hlasování se zdrželi akcionáři mající 0 hlasů, což
představuje 0,000000 % z přítomného počtu hlasů.
Pan Pavel Henzl přednesl, že dalším návrhem je volba člena dozorčí rady pana
Giovanni Luca Soma, kterému 2. května 2021 končí funkční období a navrhuje se jeho
znovu zvolení.
Pan Pavel Henzl vznesl dotaz, zda byl předložen písemný požadavek na vysvětlení,
návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.
Dále se dotázal, zda má někdo ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh,
případně protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.
Následně předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že před hlasováním
o návrhu, který bude přednesen, je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá
přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie se jmenovitou hodnotou
představující úhrnem 80,307121 % základního kapitálu banky.
Usnesení čtrnácté: Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Giovanni Luca
Soma, datum narození 21. srpna 1960, bytem 75008 Paříž, 104 Rue du Faubourg
Saint Honoré, Francouzská republika s účinností od 3. května 2021.

Poté předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto
usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.
Následně předseda valné hromady pan Pavel Henzl vyzval akcionáře k použití
elektronického hlasovacího zařízení v rámci hlasovacího kola 14.
Po ukončení hlasování předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že dle
údajů na monitoru bylo usnesení přijato.
Konečné výsledky hlasování o usnesení čtrnáctém byly tyto:
pro hlasovali akcionáři mající 122.778.674 hlasů, což představuje 80.954002 %
z přítomného počtu hlasů, proti hlasovali akcionáři mající 28.884.744 hlasů, což
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představuje 19,045128 %, hlasování se zdrželi akcionáři mající 1.319 hlasů, což
představuje 0,000870 % z přítomného počtu hlasů.
Pan Pavel Henzl uvedl, že posledním návrhem na volbu do dozorčí rady je volba paní
Jarmily Špůrové, která zároveň k dnešnímu dni nahradí dosavadní členku dozorčí rady
paní Maylis Coupet.
Pan Pavel Henzl vznesl dotaz, zda byl předložen písemný požadavek na vysvětlení,
návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.
Dále se dotázal, zda má někdo ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh,
případně protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.
Následně předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že před hlasováním
o návrhu, který bude přednesen, je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá
přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie se jmenovitou hodnotou
představující úhrnem 80,307121 % základního kapitálu banky.
Usnesení patnácté: Valná hromada volí členkou dozorčí rady paní Jarmilu
Špůrovou, datum narození 24. ledna 1976, bytem Calle Juan José Gureňa,
número 11, 28043 Madrid, Španělské království, která v souladu s § 453 odst. 2
zákona o obchodních korporacích nahradí členku dozorčí rady Maylis Coupet,
datum narození 6. prosince 1981, bytem 57 avenue de la République, 75011 Paříž,
Francouzská republika, s účinností k 21. dubnu 2021.

Poté předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto
usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.
Následně předseda valné hromady pan Pavel Henzl vyzval akcionáře k použití
elektronického hlasovacího zařízení v rámci hlasovacího kola 15.
Po ukončení hlasování předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že dle
údajů na monitoru bylo usnesení přijato.
Konečné výsledky hlasování o usnesení patnáctém byly tyto:
pro hlasovali akcionáři mající 135.938.481 hlasů, což představuje 89,630908 %
z přítomného počtu hlasů, proti hlasovali akcionáři mající 15.726.256 hlasů, což
představuje 10,369092 %, hlasování se zdrželi akcionáři mající 0 hlasů, což
představuje 0,000000 % z přítomného počtu hlasů.
12 bod - Volba člena výboru pro audit
Pan předseda Pavel Henzl uvedl, že vzhledem ke končícímu funkčnímu období pana
Giovanni Luca Soma jako člena výboru pro audit navrhuje výbor pro jmenování po
opětovném posouzení kandidáta jeho znovuzvolení.
Pan Pavel Henzl vznesl dotaz, zda byl předložen písemný požadavek na vysvětlení,
návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.
Dále se dotázal, zda má někdo ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh,
případně protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.
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Následně předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že před hlasováním
o návrhu, který bude přednesen, je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá
přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie se jmenovitou hodnotou
představující úhrnem 80,307121 % základního kapitálu banky.
Usnesení šestnácté: Valná hromada volí členem výboru pro audit pana Giovanni
Luca Soma, datum narození 21. srpna 1960, bytem 75008 Paříž, 104 Rue du
Faubourg Saint Honoré, Francouzská republika s účinností od 27. dubna 2021.

Poté předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto
usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.
Následně předseda valné hromady pan Pavel Henzl vyzval akcionáře k použití
elektronického hlasovacího zařízení v rámci hlasovacího kola 16.
Po ukončení hlasování předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že dle
údajů na monitoru bylo usnesení přijato.
Konečné výsledky hlasování o usnesení šestnáctém byly tyto:
pro hlasovali akcionáři mající 138.290.983 hlasů, což představuje 91.182028 %
z přítomného počtu hlasů, proti hlasovali akcionáři mající 13.373.754 hlasů, což
představuje 8,817972 %, hlasování se zdrželi akcionáři mající 0 hlasů, což
představuje 0,000000 % z přítomného počtu hlasů.
13. bod - Schválení Zprávy o odměňování
Pan Pavel Henzl uvedl, že představenstvo předkládá akcionářům Zprávu o
odměňování vypracovanou na základě návrhu výboru pro odměňování. Jedná se o
úplný přehled odměn, včetně poskytovaných výhod členům orgánů banky za účetní
období roku 2020. Auditor ověřil, že Zpráva o odměňování obsahuje informace
vyžadované zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. Zprávu o odměňování mají
akcionáři jako materiál obsaženu v tabletu. Návrh usnesení i zdůvodnění jsou součástí
pozvánky.
Pan Pavel Henzl vznesl dotaz, zda byl předložen písemný požadavek na vysvětlení,
návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.
Dále se dotázal, zda má někdo ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh,
případně protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.
Následně předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že před hlasováním
o návrhu, který bude přednesen, je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá
přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie se jmenovitou hodnotou
představující úhrnem 80,307121 % základního kapitálu banky.
Usnesení sedmnácté:
Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování ve znění předloženém
představenstvem.
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Poté předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto
usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.
Následně předseda valné hromady pan Pavel Henzl vyzval akcionáře k použití
elektronického hlasovacího zařízení v rámci hlasovacího kola 17.
Po ukončení hlasování předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že dle
údajů na monitoru bylo usnesení přijato.
Konečné výsledky hlasování o usnesení sedmnáctém byly tyto:
pro hlasovali akcionáři mající 149.332.694 hlasů, což představuje 98,462370 %
z přítomného počtu hlasů, proti hlasovali akcionáři mající 2.095.300 hlasů, což
představuje 1,381534 %, hlasování se zdrželi akcionáři mající 236.743 hlasů, což
představuje 0,156096 % z přítomného počtu hlasů.
14. bod - Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro rok
2021
Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že informace k tomuto bodu přednesl
pan Šperl v rámci projednání účetní závěrky. Návrh usnesení i zdůvodnění jsou
součástí pozvánky.
Pan Pavel Henzl vznesl dotaz, zda byl předložen písemný požadavek na vysvětlení,
návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.
Dále se dotázal, zda má někdo ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh,
případně protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.
Následně předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že před hlasováním
o návrhu, který bude přednesen, je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá
přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie se jmenovitou hodnotou
představující úhrnem 80,307174 % základního kapitálu banky.
Usnesení osmnácté:
Valná hromada určuje jako externího auditora Komerční banky, a. s., pro rok
2021 společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady,
120 00 Praha 2, IČO 49620592 a pro pobočku Komerční banky, a. s., umístěnou
na území Slovenské republiky Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Digital Park II,
Einsteinova 23, Bratislava 851 01.

Poté předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto
usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.
Následně předseda valné hromady pan Pavel Henzl vyzval akcionáře k použití
elektronického hlasovacího zařízení v rámci hlasovacího kola 18.
Po ukončení hlasování předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že dle
údajů na monitoru bylo usnesení přijato.
Konečné výsledky hlasování o usnesení osmnáctém byly tyto:
pro hlasovali akcionáři mající 151.559.138 hlasů, což představuje 99,930308 %
z přítomného počtu hlasů, proti hlasovali akcionáři mající 105.699 hlasů, což
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představuje 0,069692 %, hlasování se zdrželi akcionáři mající 0 hlasů, což
představuje 0,000000 % z přítomného počtu hlasů.
Následně předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že byly vyčerpány všechny
body programu dnešní valné hromady akcionářů Komerční banky. Na obrazovkách v
předsálí a v jejich tabletech jsou k dispozici hlasovací protokoly s přesnými výsledky
hlasování k jednotlivým usnesením dnešní valné hromady.
Předseda valné hromady pan Pavel Henzl informoval akcionáře o tom, že z tohoto
jednání bude do 15 dnů vyhotoven zápis. Zápis i výsledky hlasování k jednotlivým
usnesením najdete též na internetové adrese Komerční banky.
Závěrem pan Henzl poděkoval akcionářům za účast a aktivní přístup k jednání valné
hromady a v 15. 33 hodin valnou hromadu ukončil.

V Praze dne 21. dubna 2021

Zapisovatelka:

________________
Markéta Batalová

Ověřovatelka zápisu:

________________
Alena Krčilová

Předseda valné hromady:

________________
Pavel Henzl

Seznam příloh:
Příloha č. 1 - Protokoly o výsledcích hlasování kola 1–18
Příloha č. 2 - Listina akcionářů přítomných na valné hromadě
Příloha č. 3 - Materiály pro akcionáře včetně pozvánky na valnou hromadu
Příloha č. 4 - Seznam přítomných na valné hromadě
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