DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 4.11.2008

75 000 000 000 Kč

Dodatek Základního prospektu
Nabídkový program dluhopisů
vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let
a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci dluhopisového programu nejvýše 30 let
Tento dokument představuje dodatek (dále jen „Dodatek Základního prospektu“) k základnímu prospektu (dále jen
„Základní prospekt“) pro dluhopisy vydávané v rámci nabídkového programu v souladu s §36a odst. 1 písm. a) zákona č.
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen „Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“ nebo
„ZPKT“). V souladu s §13 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen „Zákon o
dluhopisech“) budou dluhopisy vydávány v rámci dluhopisového programu (dále jen „Dluhopisový program“) zřízeného
společností Česká spořitelna, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále též „Emitent“). Na základě Dluhopisového
programu je Emitent oprávněn vydávat v souladu s obecně závaznými právními předpisy jednotlivé emise dluhopisů (dále
také jen „Emise Dluhopisů“ nebo „Emise“ nebo „Dluhopisy“). Celková jmenovitá hodnota všech nesplacených Dluhopisů
vydaných v rámci Dluhopisového programu nesmí k žádnému okamžiku překročit 75 000 000 000 Kč. Doba trvání
Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise dluhopisů v rámci Dluhopisového programu,
činí 10 let, přičemž splatnost Dluhopisů kterékoli Emise vydané v rámci Dluhopisového programu nepřesáhne 30 let.
Základní prospekt Dluhopisového programu byl schválen rozhodnutím České národní banky (dále také jen „ČNB“) ze dne
22.8.2008, č.j. 2008/10972/570 ke sp. zn. Sp/2008/224/572, které nabylo právní moci dne 22.8.2008.
Společné emisní podmínky Dluhopisového programu, které jsou stejné pro jednotlivé Emise Dluhopisů vydávané v rámci
Dluhopisového programu, byly schváleny rozhodnutím České národní banky (dále také jen „ČNB“) ze dne 28.8.2006, č.j.
45/N/101/2006/3, které nabylo právní moci dne 28.8.2006.
Tento Dodatek Základního prospektu byl schválen rozhodnutím ČNB ze dne 14.11.2008, č.j. 2008/13325/570 ke sp. zn.
Sp/2008/332/572, které nabylo právní moci dne 21.11.2008.
Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 4.11.2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze
k tomuto dni.
Tento Dodatek Základního prospektu sám o sobě není veřejnou ani jinou nabídkou ke koupi jakýchkoli Dluhopisů. Zájemci o
koupi Dluhopisů jednotlivých Emisí, které mohou být v rámci tohoto nabídkového programu vydány, musí svá investiční
rozhodnutí učinit na základě informací uvedených nejen v tomto Dodatku Základního prospektu prospektu v souladu s §36j
Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ale i na základě Základního prospektu a případně Emisního dodatku příslušné
Emise.
Zájemce o koupi Dluhopisů, který před zveřejněním Dodatku Základního prospektu souhlasil s koupí nebo upsáním
Dluhopisů, je oprávněn ve lhůtě dvou pracovních dnů po uveřejnění Dodatku Základního prospektu od koupě nebo upsání
Dluhopisů odstoupit.
Rozšiřování tohoto Dodatku Základního prospektu, Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů
jednotlivých Emisí vydávaných v rámci tohoto nabídkového programu jsou v některých zemích omezeny zákonem. Pokud
není v příslušném dodatku Základního prospektu pro jednotlivou Emisi Dluhopisů vydávanou v rámci tohoto nabídkového
programu výslovně stanoveno jinak, nepožádá Emitent o uznání Základního prospektu, dodatků k Základnímu prospektu a
příslušného Emisního dodatku v jiném státě, příslušné Dluhopisy nebudou kótovány, registrovány, povoleny ani schváleny
jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou ČNB a obdobně nebude bez dalšího umožněna ani
jejich nabídka jinde než v České republice.
Tento Dodatek Základního prospektu, Základní prospekt, jeho případné další dodatky, resp. Emisní dodatky, výroční,
pololetní a jiné zprávy Emitenta uveřejněné po datu vyhotovení Základního prospektu jakož i všechny dokumenty uvedené
v Základním prospektu formou odkazu budou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta
www.csas.cz.

Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent

Česká spořitelna, a.s.
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ODPOVĚDNÉ OSOBY
Osoby odpovědné za údaje uvedené v Dodatku Prospektu
Osobou odpovědnou za správnost a úplnost údajů uvedených v tomto Dodatku Základního prospektu je Emitent,
tedy společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.
Prohlášení Emitenta
Emitent prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené
v Dodatku Základního prospektu v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které
by mohly změnit jeho význam.
V Praze dne 4.11.2008
Česká spořitelna, a.s.
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FINANČNÍ ÚDAJE O AKTIVECH A ZÁVAZCÍCH, FINANČNÍ SITUACI A ZISKU
A ZTRÁTÁCH EMITENTA
MEZITIMNÍ A JINÉ FINANČNÍ INFORMACE
Konsolidované finanční výkazy Emitenta v souladu s Mezinárodními účetními standardy (IFRS)
Následující tabulka uvádí konsolidované neauditované rozvahy Emitenta ke dni 30.9.2008 a 30.9.2007. Rozvahy byly
připraveny dle IFRS. Všechny údaje jsou v mil. Kč.
Tab. č. 1: Zkrácené konsolidované neauditované rozvahy Emitenta dle IFRS k 30.9.2008 a 30.9.2007
AKTIVA
Pokladní hotovost, vklady u ČNB
Pohledávky za bankami
Pohledávky za klienty
Rezervy a opravné položky k úvěrům
Aktiva určená k obchodování
Finanční aktiva v reálné hodnotě
Realizovatelná finanční aktiva
Finanční aktiva držená do splatnosti
Finanční aktiva pojišťovny
Ostatní aktiva
Aktiva celkem

K 30.9.2008

K 30.9.2007

14 280
177 379
446 555
-8 470
19 221
24 471
34 005
114 326
0
56 744
878 511

16 480
135 771
392 878
-7 477
41 727
26 477
36 154
142 138
15 238
56 083
855 469

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL
Závazky k bankám
Závazky ke klientům
Emitované dluhopisy
Pasiva určená k obchodování
Ostatní pasiva
Podřízený dluh
Menšinové podíly
Vlastní kapitál
Pasiva celkem

K 30.9.2008

K 30.9.2007

55 646
661 329
48 303
14 081
28 080
5 379
762
64 931
878 511

62 528
632 874
42 524
13 750
44 800
5 586
1 541
51 866
855 469

Zdroj: Informace vycházející z konsolidovaných hospodářských výsledků České spořitelny, a.s. dle IFRS za 1.-3. čtvrtletí 2008

Následující tabulka uvádí konsolidované neauditované výkazy zisků a ztrát Emitenta ke dni 30.9.2008 a 30.9.2007. Výkazy
zisků a ztrát byly připraveny dle IFRS. Všechny údaje jsou v mil. Kč.
Tab. č. 2: Zkrácené konsolidované neauditované výkazy zisků a ztrát Emitenta dle IFRS k 30.9.2008 a 30.9.2007

Čistý úrokový výnos
Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám
Čisté příjmy z poplatků a provizí
Čistý zisk/(ztráta) z obchodních operací
Všeobecné provozní náklady
Ostatní provozní výsledky
Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv v reálné hodnotě
Čistý zisk/(ztráta) z realizovatelných finančních aktiv
Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv držených do splatnosti
Zisk/(ztráta) před zdaněním
Daň z příjmu
Zisk/(ztráta) po zdanění
Čistý zisk z ukončovaných činností
Menšinové podíly
Čistý zisk/(ztráta) za účetní období

30.9.2008

K 30.9.2007

22 006
-2 421

17 844
-1 382
7 133

8 113
1 351
-14 861
-1 036
-661
-227
0
12 264
-2 515
9 749
4 460
-129
14 080

1 176
-13 600
-722
-321
463
12
10 603
-2 594
8 009
272
-162
8 119

Zdroj: Informace vycházející z konsolidovaných hospodářských výsledků České spořitelny, a.s. dle IFRS za 1.-3. čtvrtletí 2008
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