Česká spořitelna, a.s.

Zpráva o vztazích
mezi propojenými osobami
podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích
za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016

7. března 2017
Společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsaná v obchodním
rejstříku, oddíl B, vložka 1171, vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „Česká spořitelna“ nebo „Zpracovatel“), je
součástí podnikatelského seskupení (koncernu), ve kterém existují následující vztahy mezi Českou spořitelnou a ovládajícími
osobami a dále mezi Českou spořitelnou a osobami ovládanými stejnými ovládajícími osobami (dále jen „propojené osoby“).
Tato zpráva o vztazích mezi níže uvedenými osobami byla vypracována v souladu s § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích, v platném znění, za účetní období 1.1.2016 až 31.12.2016 (dále jen „účetní období“). Mezi Českou spořitelnou a
níže uvedenými osobami byly uzavřeny níže uvedené smlouvy platné v daném účetním období a v daném účetním období byla
přijata či uskutečněna následující právní jednání a ostatní faktická opatření. Zpráva o vztazích obsahuje finanční vyjádření
vztahů s propojenými osobami za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016.
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B. OVLÁDAJÍCÍ OSOBY
Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, Vídeň, Rakousko („Erste Group Bank“)

C. OSTATNÍ PROPOJENÉ OSOBY, jejichž vztahy jsou popisovány
OSTATNÍ PROPOJENÉ OSOBY, skupina Erste Group Bank
Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft Promenade 11 – 13, Linec, Rakousko
Banca Comerciala Romana s.a., Regina Elisabeta Bvd 5, Bukurešť, Rumunsko
Bausparkasse der österreichischen Sparkassen AG, Beatrixgasse 27, Vídeň, Rakousko
Epsilon Immorent s.r.o. Budějovická 1518/13a, Praha 4, Česká republika
Erste Asset Management GmbH , Am Belvedere 1, Vídeň, Rakousko
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, Vídeň, Rakousko
Erste Bank Hungary Zrt, Népfürdő u. 24-26, Budapešť, Maďarsko
Erste Befektetesi Zrt, Népfürdő u. 24-26, Budapešť, Maďarsko
Erste Group Card Processor d.o.o., Radnička cesta 45, Záhřeb, Chorvatsko
Erste Group Immorent ČR, s.r.o., Budějovická 1518/13a, Praha 4, Česká republika
Erste Group IT HR d.o.o. Jurja Haulika 19a, Bjelovar, Chorvatsko
Erste Group IT International, spol. s r.o., Tomášikova 48, Bratislava, Slovensko
Erste Group Shared Services (EGSS), s.r.o., Národní třída 44, Hodonín, Česká republika
Erste-Sparinvest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Am Belvedere 1, Vídeň, Rakousko
Erste Securities Polska S.A.,Saski Crescent, Królewska 16, 00-103 Warszawa, Polsko
Erste & Steiermärkische bank d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka, Chorvatsko
Immorent Inprox Budweis s.r.o., Budějovická 1518/13a, Praha 4, Česká republika
Immorent Jilská s.r.o., Budějovická 1518/13a, Praha 4, Česká republika
Immorent Orange, s.r.o., Budějovická 1518/13a, Praha 4, Česká republika
Immorent Orion, s.r.o., Budějovická 1518/13a, Praha 4, Česká republika
Immorent PTC, s.r.o., Budějovická 1518/13a, Praha 4, Česká republika
Immorent Vega, s.r.o., Budějovická 1518/13a, Praha 4, Česká republika
Imobilia KIK s.r.o., Budějovická 1518/13a, Praha 4, Česká republika
LogCap ČR s.r.o., Budějovická 1518/13a, Praha 4, Česká republika
ÖCI – Unternehmensbeteiligungs-gesellschaft. m.b.H., Am Belvedere 1, Vídeň, Rakousko
Omega Immorent s.r.o. Budějovická 1518/13a, Praha 4, Česká republika
Procurement Services CZ, s.r.o., Budějovická 1912/64b, Praha 4, Česká republika
Proxima Immorent, s.r.o., Budějovická 1518/13a, Praha 4, Česká republika
S IT Solutions AT Spardat GmbH, Geiselbergstrasse 21-25, Vídeň, Rakousko
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, Slovensko
Theta Immorent, s.r.o. Budějovická 1518/13a, Praha 4, Česká republika
Waldviertler Sparkasse Bank AG, Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakousko
Zeta Immorent s.r.o., Budějovická 1518/13a, Praha 4, Česká republika
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OSTATNÍ PROPOJENÉ OSOBY, skupina České spořitelny

Brokerjet České spořitelny, a.s., Budějovická 1518/13a, Praha 4, Česká republika („Brokerjet ČS“)
CEE Property Development B.V. Naritaweg 165, Amsterdam, Nizozemí
CEE Property Development Portfolio 2 a.s., Budějovická 1912/64B, Praha 4, Česká republika („CPDP 2“)
CPP Lux S.A.R.L. Avenue Charles de Gaulle 2-8, Luxembourg, Lucembursko
CP Praha s.r.o., v likvidaci, Pitterova 2855/13, Praha 3, Česká republika
CPDP Logistics Park Kladno I a.s., Budějovická 1912/64B, Praha 4, Česká republika
CPDP Logistics Park Kladno II a.s., Budějovická 1912/64B, Praha 4, Česká republika
CPDP Prievozská a.s., Prievozská 14, Bratislava, Slovenská republika
CS Property Investment Limited, Diomidous street 10, Nicosia, Kypr
CPDP 2003 s.r.o., Budějovická 1912/64B, Praha 4, Česká republika („CPDP 2003“)
Czech and Slovak Property Fund B.V., Prins Bernhardplein 200, Amsterdam, Nizozemí
Czech TOP Venture Fund B.V. Postweg 11, Groesbeek, Nizozemí
ČS do domu, a.s., Poláčkova 1976/2, Praha 4, Česká republika („ČS do domu“)
Česká spořitelna-penzijní společnost, a.s., Poláčkova 1976/2, Praha 4, Česká republika („ČSPS“)
Dinesia a.s., Střelničná 8, Praha 8, Česká republika („Dinesia“)
Erste Corporate Finance, a.s., Budějovická 1518/13a, Praha 4, Česká republika („Erste Corporate Finance“)
Energie ČS, a.s., Budějovická 1518/13a, Praha 4, Česká republika („Energie ČS“)
Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, Brno, Česká republika („Erste Grantika“)
Erste Leasing, a.s., Horní náměstí 264/18, Znojmo, Česká republika („Erste Leasing“)
Euro Dotácie a.s., Na Šefranici 1280/8, Žilina, Slovenská republika
Factoring České spořitelny, a.s., Budějovická 1518/13B, Praha 4, Česká republika („Factoring ČS“)
Holding Card Service s.r.o. Olbrachtova 1929/62, Praha 4, Česká republika („Holding Card Service“)
Investičníweb s.r.o., Budějovická 1518/13a, Praha 4, Česká republika („Investičníweb“)
Mopet CZ a.s., Vinohradská 180/1632, Praha 3, Česká republika („Mopet“)
Realitní společnost České spořitelny, a.s., Vinohradská 180/1632 , Praha 3, Česká republika („Realitní společnost ČS“)
Reico investiční společnost České spořitelny, a.s., Antala Staška 2027/79, Praha 4, Česká republika („Reico ČS“)
RVG Czech s.r.o., Budějovická 1912/64B, Praha 1, Česká republika
s Autoleasing, a.s., Budějovická 1912/64B, Praha 4, Česká republika („s Autoleasing“)
s Autoleasing SK, s.r.o. ,Vajnorská 100/A, Bratislava, Slovensko
S IT Solutions CZ, s.r.o., v likvidaci, Antala Staška 32/1292, Praha 4, Česká republika („S IT Solutions CZ“)
S SERVIS, s.r.o. , Horní náměstí 3561/14, Znojmo, Česká republika
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Vinohradská 180/1632, Praha 3, Česká republika („Stavební spořitelna ČS“)
Trenčín Retail Park 1 a.s., v likvidácii, Einsteinova 9, Bratislava, Slovenská republika
Trenčín Retail Park 2 a.s., v likvidácii, Einsteinova 9, Bratislava, Slovenská republika
Věrnostní program Ibod, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4. Česká republika („VP Ibod“)
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D. STRUKTURA VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI, ÚLOHA OVLÁDANÉ
OSOBY, ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ
Česká spořitelna, a.s. je členem koncernu Erste Group, kde mateřskou společností koncernu je Erste Group Bank AG. Finanční
skupina České spořitelny (FSČS) je podnikatelské seskupení právnických osob, ve kterém je ve smyslu příslušných ustanovení
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Česká spořitelna, a.s.
řídící osobou a ostatní členové FSČS jsou osoby řízené. FSČS je koncernem za účelem dosažení dlouhodobé prosperity a
stability. Struktura vztahů ve skupině Erste Group i ve Finanční skupině České spořitelny je graficky znázorněna v části A až C.
Členové FSČS se řídí systémem jednotného koncernového řízení, jehož cílem je naplnění vlivu řídící osoby na prosazování
jednotné politiky koncernu a koncepční řízení významných složek nebo činností v rámci podnikání koncernu. Systém
jednotného koncernového řízení je zahrnut především v Holdingových normách. K systému jednotného koncernového řízení
mohou přistoupit vedle členů FSČS i další subjekty, které nejsou součástí FSČS. Kritéria pro začlenění společnosti do FSČS
jsou:
a) komplexní nabídka finančních služeb pro cílové segmenty klientů,
b) vysoká míra vzájemné spolupráce a synergií,
c) společně sdílené distribuční a komunikační kanály,
d) užívání obchodní firmy a loga s jednotným skupinovým designem,
e) spoluodpovědnost za konsolidované výsledky FSČS,
f)
společně sdílené služby.
Členové FSČS tvoří základ konsolidovaného celku skupiny charakterizovaný skupinovými strategickými cíli, konsolidovanými
výsledky a výkazy, konsolidačními pravidly při řízení rizika, regulačními omezeními a dohledem na konsolidované bázi.
Ze vztahů mezi propojenými osobami plynou pro Českou spořitelnu, a.s. výhody spojené především s využitím dostupných
kapacitních zdrojů (personálních, technických, materiálních) v oblasti obchodních i podpůrných aktivit, znalosti prostředí i
používaných systémů apod. Jednotnost systémů a procesů pak umožňuje širokou synergii napříč propojenými osobami.
Centralizace podpůrných činností pro obchodní aktivity členů FSČS může představovat určitou míru rizika v případě
mimořádných situací. Pro eliminaci těchto potenciálních rizik jsou zpracovány a testovány Business Continuity Plans.

E. OBCHODY S PROPOJENÝMI OSOBAMI
Česká spořitelna identifikovala vztahy s propojenými osobami uvedenými v části B a části C, které agregovala do níže
uvedených kategorií.

Obchody s propojenými osobami na aktivní straně výkazu o finanční situaci České spořitelny
Pohledávky za bankami
Česká spořitelna poskytla v rámci schválených všeobecných limitů (viz strana 6) propojeným osobám – bankám finanční
prostředky na základě smluv o poskytnutí úvěrů, termínovaných depozit, vedení běžných účtů, kontokorentních úvěrů, apod. za
běžných tržních podmínek v celkovém objemu 15 983 mil. Kč. Z titulu těchto obchodů nevznikla České spořitelně v daném
účetním období žádná újma.
Pohledávky za klienty
Česká spořitelna poskytla v rámci schválených všeobecných limitů (viz strana 6) propojeným osobám – nebankám finanční
prostředky na základě smluv o poskytnutí úvěrů, kontokorentních úvěrů, apod. za běžných tržních podmínek v celkovém
objemu 17 126 mil. Kč. Z titulu těchto obchodů nevznikla České spořitelně v daném účetním období žádná újma.
Cenné papíry k obchodování
Česká spořitelna má v držení dluhopisy a podobné cenné papíry propojených osob k obchodování, které nakoupila za běžných
tržních podmínek, v celkovém objemu 205 mil. Kč. Z titulu těchto obchodů nevznikla v daném účetním období České spořitelně
žádná újma.
Deriváty s kladnou reálnou hodnotou
Česká spořitelna uzavřela za běžných tržních podmínek s propojenými osobami deriváty pro účely obchodování či zajištění,
jejichž kladná reálná hodnota činí na konci účetního období 3 898 mil. Kč. Z titulu těchto obchodů nevznikla v daném účetním
období České spořitelně žádná újma.
Ostatní aktiva
V položce ostatní aktiva a ostatní finanční aktiva jsou zahrnuty ostatní pohledávky z obchodních vztahů České spořitelny vůči
propojeným osobám na aktivní straně výkazu o finanční situaci v celkovém objemu 145 mil. Kč. Z titulu těchto obchodů
nevznikla v daném účetním období České spořitelně žádná újma.

Obchody s propojenými osobami na pasivní straně výkazu o finanční situaci České spořitelny
Závazky k bankám
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Česká spořitelna poskytla v účetním období propojeným osobám – bankám peněžní služby spojené s vedením běžných a
termínovaných bankovních účtů, přijatých úvěrů, loro účtů, apod. na základě smluv o zřízení a vedení účtů za běžných tržních
podmínek, a to v celkovém objemu zůstatků na konci účetního období 81 733 mil. Kč. Z titulu plnění těchto smluv v daném
účetním období nevznikla České spořitelně žádná újma.
Závazky ke klientům
Česká spořitelna poskytla v účetním období propojeným osobám – nebankám peněžní služby spojené s vedením běžných a
termínovaných bankovních účtů, přijatých úvěrů, kreditních zůstatků na kontokorentních účtech, apod. na základě smluv o
zřízení a vedení účtů za běžných tržních podmínek, a to v celkovém objemu zůstatků na konci účetního období 2 277 mil. Kč. Z
titulu plnění těchto smluv v daném účetním období nevznikla České spořitelně žádná újma.
Emitované dluhopisy České spořitelny
Propojené osoby mají v držení dluhopisy a podobné cenné papíry vydané Českou spořitelnou, které nakoupily za běžných
tržních podmínek, v celkovém objemu 9 686 mil. Kč. Z titulu těchto obchodů nevznikla v daném účetním období České
spořitelně žádná újma.
Deriváty se zápornou reálnou hodnotou
Česká spořitelna uzavřela za běžných tržních podmínek s propojenými osobami finanční deriváty pro účely obchodování či
zajištění, jejichž záporná reálná hodnota činí na konci účetního období 4 527 mil. Kč. Z titulu těchto obchodů nevznikla v daném
účetním období České spořitelně žádná újma.
Ostatní pasiva
V položce ostatní pasiva jsou zahrnuty ostatní závazky z obchodních vztahů České spořitelny vůči propojeným osobám na
pasivní straně výkazu o finanční situaci v celkovém objemu 428 mil. Kč. Z titulu těchto obchodů nevznikla v daném účetním
období České spořitelně žádná újma.

Obchody s propojenými osobami mající dopad do výkazu zisku a ztráty České spořitelny
Úrokové výnosy
Česká spořitelna v rámci obchodů s propojenými osobami získala za běžných tržních podmínek v účetním období úrokové
výnosy v celkovém objemu 1 172 mil. Kč. Z titulu těchto obchodů nevznikla v daném účetním období České spořitelně žádná
újma.
Úrokové náklady
Česká spořitelna vynaložila za běžných tržních podmínek na obchody s propojenými osobami úrokové náklady v účetním
období v celkovém objemu 570 mil. Kč. Z titulu těchto obchodů nevznikla v daném účetním období České spořitelně žádná
újma.
Výnosy z poplatků a provizí
Česká spořitelna v rámci obchodů s propojenými osobami přijala za běžných tržních podmínek v účetním období výnosy
z poplatků a provizí, v nichž jsou zahrnuty zejména poplatky a provize za správu aktiv, depozitářské služby, prodej produktů
dceřiných společností apod., v celkovém objemu 1 098 mil. Kč. Z titulu těchto obchodů nevznikla v daném účetním období
České spořitelně žádná újma.
Náklady na poplatky a provize
Česká spořitelna v rámci obchodů s osobami vynaložila za běžných tržních podmínek v účetním období náklady na poplatky a
provize, v nichž jsou zahrnuty zejména transakční poplatky a platby za věrnostní program, v celkovém objemu 403 mil. Kč.
Z titulu těchto obchodů nevznikla v daném účetním období České spořitelně žádná újma.
Výnosy z dividend
Česká spořitelna přijala od propojených osob, ve kterých je akcionářem, dividendy v celkové hodnotě 379 mil. Kč. Z titulu těchto
plateb nevznikla v daném účetním období České spořitelně žádná újma.
Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou
Česká spořitelna, v rámci operací s cennými papíry, operací s cizími měnami a podobných obchodů s propojenými osobami,
dosáhla za běžných tržních podmínek v účetním období čistý zisk v celkovém objemu 23 mil. Kč. Z titulu těchto obchodů
nevznikla v daném účetním období České spořitelně žádná újma.
Výnosy z operativního pronájmu
Česká spořitelna přijala od propojených osob v rámci pronájmu nemovitých věcí za běžných tržních podmínek v účetním období
výnosy v objemu 37 mil. Kč. Z titulu těchto obchodů nevznikla v daném účetním období České spořitelně žádná újma.
Všeobecné správní náklady
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Česká spořitelna vynaložila v účetním období na všeobecné správní náklady vůči propojeným osobám, zejména na nákup
zboží, materiálu, na pojištění, na poradenské, odborné, konzultační či servisní služby, za běžných tržních podmínek
1 607 mil. Kč. Z titulu těchto obchodů nevznikla v daném účetním období České spořitelně žádná újma.
Ostatní výnosy/náklady
Česká spořitelna v rámci ostatních obchodů s propojenými osobami, zejména při poskytování outsourcingových služeb, služeb
klientského centra apod., dosáhla za běžných tržních podmínek v účetním období kladného salda ostatních výnosů a nákladů
v celkovém objemu 116 mil. Kč. Z titulu těchto obchodů nevznikla v daném účetním období České spořitelně žádná újma.

Jiné bankovně-obchodní vztahy s propojenými osobami
Všeobecné limity
Česká spořitelna má schválené všeobecné limity na operace s propojenými osobami, které se vztahují na běžné a termínované
vklady, úvěry, repo operace, vlastní cenné papíry, akreditivy, poskytnuté a přijaté záruky v celkovém objemu 108 462 mil. Kč.
V rámci tohoto limitu činila celková angažovanost vůči propojeným osobám 50 017 mil. Kč. Z titulu těchto obchodů nevznikla
České spořitelně v daném účetním období žádná újma.
Poskytnuté a přijaté záruky
Česká spořitelna poskytla propojeným osobám záruky na základě smluv o poskytnutí záruk za běžných tržních podmínek.
Celkový objem poskytnutých záruk činil 5 530 mil. Kč. Česká spořitelna přijala od propojených osob záruky na základě smluv o
přijetí bankovních záruk za běžných tržních podmínek, a to v celkovém objemu 977 mil. Kč. Z titulu plnění těchto smluv
nevznikla České spořitelně v daném účetním období žádná újma.
Termínované kontrakty
Česká spořitelna uzavřela v účetním období s propojenými osobami termínované kontrakty za běžných tržních podmínek.
Nominální (pomyslná) hodnota termínovaných kontraktů ke konci roku 2016 činila 259 040 mil. Kč. Z titulu těchto obchodů
nevznikla v daném účetním období České spořitelně žádná újma.
Obchody s akciemi propojených osob
Česká spořitelna v účetním období v rámci činnosti tvůrce trhu (market maker) nakoupila a prodala akcie propojených osob, za
běžných tržních podmínek, při celkovém obratu v objemu 3 474 mil. Kč. Z titulu těchto obchodů nevznikla v daném účetním
období České spořitelně žádná újma.
Vyplacené dividendy
Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 22. dubna 2016 vyplatila v účetním období Česká spořitelna propojeným osobám
dividendy v objemu 13 292 mil. Kč. Z titulu plnění tohoto rozhodnutí nevznikla České spořitelně v daném účetním období žádná
újma.

F. SMLUVNÍ VZTAHY NEBANKOVNÍHO CHARAKTERU
Česká spořitelna uzavřela v minulých účetních obdobích smlouvy s propojenými osobami uvedenými v části B a části C, týkající
se vztahů nebankovního charakteru, jejichž finanční vyjádření za účetní období je zahrnuto v části E. Níže uvádí seznam
platných smluv s propojenými osobami uvedenými v části B a části C, týkající se vztahů nebankovního charakteru. Smlouvy
podobného charakteru uzavřené s jednotlivou propojenou osobou jsou seskupeny.
Název
Smlouva o poskytování
outsourcingových služeb
Dohoda o předávání
informací
Smlouva o úschově a
správě investičních nástrojů
Smlouva o
obhospodařování cenných
papírů
Smlouva o podnájmu
nebytových prostor a o
nájmu věcí movitých
12x Smlouva o běžném
účtu

Protistrana
brokerjet ČS, a.s.
brokerjet ČS, a.s.
brokerjet ČS, a.s.

Popis
Poskytování vybraných
outsourcingových služeb
Dohoda o předávání informací v
oblasti pojištění vkladů
Úschova a správa investičních
nástrojů

Datum

Případná
újma

2016

Nevznikla

2016

Nevznikla

2016

Nevznikla

brokerjet ČS, a.s.

Obhospodařování cenných papírů

2006

Nevznikla

brokerjet ČS, a.s.

Podnájem nebytových prostor a
nájem věcí movitých

2016

Nevznikla

brokerjet ČS, a.s.

Smlouva o vedení běžného účtu

2016

Nevznikla

Smlouva o poskytování
služby Multicash

brokerjet ČS, a.s.

Elektronická výměna dat
prostřednictvím služby MultiCash

2009

Nevznikla

4x Smlouva o investičním
blokačním účtu

brokerjet ČS, a.s.

Smlouva o investičním blokačním
účtu

2016

Nevznikla
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Smlouva o poskytování IT,
telefonních a datových
služeb
Smlouva o outsourcingu
Smlouva o nájmu
nebytových prostor
2014-8670-003 CPDP, IPT
Smlouva o
obhospodařování
investičních nástrojů
Smlouva o nájmu
nebytových prostor a věcí
movitých
Smlouva o nájmu
trezorových skříní
Smlouva o ochraně
důvěrných informací
Smlouva o poskytování
služby
Dohoda o přístupu na
Intranet ČS
Smlouva o nájmu
nebytových prostor
Smlouva o nájmu
nebytových prostor
Smlouva o spolupráci
Smlouva o vzájemné
výměně informací
Dohoda o spolupráci

brokerjet ČS, a.s.
CEE Property
Development
Portfolio 2 a.s.
CEE Property
Development
Portfolio 2 a.s.
CEE Property
Development
Portfolio B.V.
Česká spořitelna penzijní společnost,
a.s.
Česká spořitelna penzijní společnost,
a.s.
Česká spořitelna penzijní společnost,
a.s.
Česká spořitelna penzijní společnost,
a.s.
Česká spořitelna penzijní společnost,
a.s.
Česká spořitelna penzijní společnost,
a.s.
Česká spořitelna penzijní společnost,
a.s.
Česká spořitelna penzijní společnost,
a.s.
Česká spořitelna penzijní společnost,
a.s.
Česká spořitelna penzijní společnost,
a.s.
Česká spořitelna penzijní společnost,
a.s.

Poskytování IT služeb

2015

Nevznikla

Poskytování vybraných
outsourcingových služeb

2015

Nevznikla

Smlouva o nájmu nebytových
prostor

2015

Nevznikla

Smlouva o poskytování
telefonních a datových služeb pro
CPDP

2014

Nevznikla

Obhospodařování majetku klienta

2016

Nevznikla

Nájem budovy Poláčkova 1976/2,
Praha

2012

Nevznikla

Pronájem 2 trezorových skříní

2003

Nevznikla

Ochrana důvěrných informací
mezi partnery

2003

Nevznikla

Rozesílání daňových potvrzení,
konfirmačních dopisů

2003

Nevznikla

Přístup na Intranet pro ZC ČSPS

2003

Nevznikla

Pronájem kancelářských prostor v
Přerově

2005

Nevznikla

Pronájem prostor – archiv,
Olbrachtova ul., Praha

2006

Nevznikla

Zajišťování služeb Klientského
centra ČS pro ČSPS

2005

Nevznikla

Využívání služby aplikace
KLIENT

2009

Nevznikla

Participace na financování
kampaně Penzijní řešení 2

2011

Nevznikla

Smlouva o zajišťování
činností v oblasti
informačních technologií

Česká spořitelna penzijní společnost,
a.s.

Outsorcing IT činností

2012

Nevznikla

Smlouva o spolupráci při
provozu služby Partner24

Česká spořitelna penzijní společnost,
a.s.

Zajištění některých činností při
provozu služby Partner24

2012

Nevznikla

Outsourcing vybraných činností

2014

Nevznikla

Obchodní zastoupení pro externí
distribuční síť

2012

Nevznikla

Obchodní zastoupení pro
pobočkovou síť

2016

Nevznikla

Obchodování na finančním trhu

2016

Nevznikla

Outsorcing vybraných činností

2013

Nevznikla

Outsorcing vybraných činností

2016

Nevznikla

Smlouva o poskytování
outsourcingových služeb
Smlouva o obchodním
zastoupení
Smlouva o obchodním
zastoupení
Rámcová smlouva o
obchodování na finančním
trhu
Smlouva o poskytování
outsorcingových služeb
Smlouva o poskytování
outsorcingových služeb

Česká spořitelna penzijní společnost,
a.s.
Česká spořitelna penzijní společnost,
a.s.
Česká spořitelna penzijní společnost,
a.s.
Česká spořitelna penzijní společnost,
a.s.
Česká spořitelna penzijní společnost,
a.s.
Česká spořitelna penzijní společnost,
a.s.
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Smlouva o poskytování
outsorcingových služeb pro
zpracování žádostí o
součinnost a zpracování
exekučních příkazů

Česká spořitelna penzijní společnost,
a.s.

Outsorcing vybraných činností

Česká spořitelna 3x Smlouva o nájmu prostor
penzijní společnost,
Pronájem nebytových prostor
sloužících k podnikání
a.s.
Česká spořitelna Smlouva o poskytování
penzijní společnost, Poskytování služby @FAKTURA
služby @FAKTURA 24
a.s.
Česká spořitelna Smlouva o spolupráci při
2x Smlouva o spolupráci
penzijní společnost,
poskytování pozáručního servisu
a.s.
Smlouva o poskytování IT a tel.
Smlouva o poskytování
ČS do domu, a.s.
služeb pro ČSdD včetně dodatků
služeb
ke smlouvě
Smlouva o vzájemné
výměně informací
prostřednictvím speciálního ČS do domu, a.s.
Smlouva o výměně informací
přístupu do softwarové
aplikace
Smlouva o postoupení
Smlouva o postoupení oprávnění
ČS do domu, a.s.
oprávnění
k užívání loga ČS
Smlouva o právu o
Smlouva o oprávnění k užívání
ČS do domu, a.s.
používání loga
loga ČS
Smlouva o nájmu nebytových
Smlouva o podnájmu
ČS do domu, a.s.
prostor včetně 3 úprav
nebytových prostor
nájemného
Poskytování vybraných
Smlouva o outsourcingu
ČS do domu, a.s.
outsourcingových služeb
Poskytování outsourcingových
služeb pro oblast zpracování a
Smlouva o poskytování
ČS do domu, a.s.
výplaty provizí externím
outsourcingových služeb
partnerům a zajištění činnosti při
správě externích partnerů
Outsourcingové služby pro oblast
finančního účetnictví, kontrolingu,
řízení majetku, lidských zdrojů,
Smlouva o poskytování
Energie ČS, a.s.
interního auditu, firemní
outsourcingových služeb
komunikace, IS/IT bezpečnosti,
požární ochrany, bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci
6x Smlouva o běžném účtu
Rámcová smlouva
o obchodování na
finančním trhu
Smlouva o poskytování
bankovních záruk
Smlouva o kontokorentním
úvěru
Smlouva o poskytování
služby BUSINESS 24

2014

Nevznikla

2014

Nevznikla

2014

Nevznikla

2011

Nevznikla

2015

Nevznikla

2009

Nevznikla

2009

Nevznikla

2009

Nevznikla

2013

Nevznikla

2016

Nevznikla

2009

Nevznikla

2016

Nevznikla

Energie ČS, a.s.

Vedení běžných účtů

2013

Nevznikla

Energie ČS, a.s.

Obchody na finančním trhu

2014

Nevznikla

Energie ČS, a.s.

Poskytování bankovních záruk

2013

Nevznikla

Energie ČS, a.s.

Sjednání kontokorentního rámce

2013

Nevznikla

2014

Nevznikla

2015

Nevznikla

Energie ČS, a.s.

Využívání služby s vyšším typem
zabezpečení
Inkaso z klientských účtů klientů
ČS

Smlouva o spolupráci

Energie ČS, a.s.

Smlouva o poskytování
Cash Poolingu

Energie ČS, a.s.

Optimalizace peněžních toků,
úrokových nákladů a výnosů

2015

Nevznikla

Smlouva o spolupráci na
projektu MZF a
souvisejících programech

Energie ČS, a.s.

Prodej energií klientům Banky
prostřednictvím ČSDD

2015

Nevznikla

2016

Nevznikla

2016

Nevznikla

2016

Nevznikla

Smlouva o poskytování
outsourcingových služeb

Energie ČS, a.s.

Dohoda o poskytnutí
příplatku mimo základní
kapitál společnosti

Energie ČS, a.s.

2016_ITFSČS_01_ErES
Smlouva o poskytování IT
služeb

Energie ČS, a.s.

Předmětem smlouvy je
poskytování služeb outsourcingu
Českou spořitelnou ve prospěch
Erste Energy Services ve
vybraných oblastech.
Akcionář přijal dne 16.2.2016 v
působnosti valné hromady
Společnosti rozhodnutí o
poskytnutí příplatku mimo ZK
Společnosti peněžitým plněním
ve výši 100 000 000 Kč.
IT služby včetně aplikační
podpory
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Smlouva o podnájmu

Energie ČS, a.s.

Smlouva o nájmu
pracovních míst a nájmu
věcí movitých

Energie ČS, a.s.

Smlouva o skladování
dokladů

2013-8690-036 ISČS, IT

Smlouva o úhradě za užití
loga a obchodního jména
Smlouva o postoupení
oprávnění k výkonu práva
užít logo
Prováděcí smlouva k
základní smlouvě o
spolupráci
Smlouva o zajišťování
činností back – office
Smlouva o správě
zaměstnaneckých výhod
v systému Benefit Plus
Smlouva o nájmu
nebytových prostor

Smlouva o outsourcingu

Smlouva o zajišťování
součinnosti

Erste Asset
Management
GmbH
Erste Asset
Management
GmbH, pobočka
ČR
Erste Asset
Management
GmbH, pobočka
ČR
Erste Asset
Management
GmbH, pobočka
ČR
Erste Asset
Management
GmbH, pobočka
ČR
Erste Asset
Management
GmbH, pobočka
ČR
Erste Asset
Management
GmbH, pobočka
ČR
Erste Asset
Management
GmbH, pobočka
ČR
Erste Asset
Management
GmbH, pobočka
ČR
Erste Asset
Management
GmbH, pobočka
ČR

Předmětem smlouvy je podnájem
prostor v budově Trianon
Nájem prostor pro Back Office na
pobočce v Novém Jičíně a
Ostravě

2016

Nevznikla

2016

Nevznikla

2016

Nevznikla

2013 – 2014

Nevznikla

Užití jména spořitelny při
komerční a jiné činnosti

2001

Nevznikla

Oprávnění k výkonu užít logo
ISČS, které splňuje znaky
původního autorského díla

2001

Nevznikla

Využívání Klientského centra ČS
za účelem poskytování informací
klientům

2001

Nevznikla

Zajišťování činnosti back - office

2009

Nevznikla

Smlouva o správě
zaměstnaneckých výhod

2013

Nevznikla

2008 – 2015

Nevznikla

Poskytování vybraných
outsourcingových služeb včetně 1
dodatku ke smlouvě

2016

Nevznikla

Zajišťování součinnosti při řízení
rizik

2016

Nevznikla

Skladování dokladů
Smlouva o poskytování IT služeb
pro ISČS včetně 2 dodatků ke
smlouvě

Smlouva o nájmu nebytových
prostor včetně dodatků

Smlouva o outsourcingu

Erste Corporate
Finance, a.s.

Poskytování vybraných
outsourcingových služeb

2016

Nevznikla

Smlouva o outsourcingu

Erste Grantika
Advisory, a.s.

Poskytování vybraných
outsourcingových služeb

2016

Nevznikla

Poskytování vybraných služeb

2016

Nevznikla

2014

Nevznikla

2010

Nevznikla

2014

Nevznikla

2016

Nevznikla

2014

Nevznikla

2014

Nevznikla

2015

Nevznikla

2002

Nevznikla

2015

Nevznikla

2016

Nevznikla

Smlouva o poskytování IT
služeb

4x Cost cooperation
agreement

Erste Grantika
Advisory, a.s.
Erste Group Bank
AG
Erste Group Bank
AG
Erste Group Bank
AG
Erste Group Bank
AG

Master Agreement for the
Provision of Services

Erste Group Bank
AG

2x Group Capital Markets
Web Portal

Erste Group Bank
AG

ARIS SLA

Erste Group Bank
AG

3x Smlouva o dílo
Smlouva o využití systému
Calypso
Service Level Agreement

Trademark License
Agreement
Smlouva o sdílení nákladů
11x Smlouva o projektové
spolupráci v oblasti IT

Erste Group Bank
AG
Erste Group Bank
AG
Erste Group Bank
AG

Smlouvy o dílo v oblasti vývoje
software
Smlouva o službách spojených s
využitím systému Calypso
Prodejní podpora v segmentu
velkých korporátních klientů
Smlouvy o sdílení nákladů
v oblasti centralizovaných služeb
Rámcová smlouva o poskytování
služeb Erste Group Bank pro
Českou spořitelnu
Smlouva o provozu webového
portálu včetně 2 dodatků ke
smlouvám
Procesní dokumentace a řízení
procesní výkonosti včetně
dodatků ke smlouvě
Smlouva o užívání ochranné
známky
Smlouva o sdílení nákladů
v oblasti IT aplikací
Projektová spolupráci v oblasti IT
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Rámcová smlouva o
kooperaci v oblasti služeb

Erste Group Bank
AG
Erste Group Bank
Licenční smlouva GEORGE
AG
Card Processing Services
Erste Group Card
Agreement
Processor d.o.o.
Erste Group Card
Implementation Agreement
Processor d.o.o.
Erste Group IT
37x Smlouva v oblasti IT
International, spol.
služeb a IT řešení
s r.o.
Smlouva o projektové
Erste Group
spolupráci
Immorent ČR, s.r.o.
Erste Group
Smlouva o outsourcingu
Immorent ČR, s.r.o.
2014-8670-013 EG
Erste Group
Immorent, IPT
Immorent ČR, s.r.o.
Erste Group
Smlouva č. 2012/2310/1436
Immorent ČR, s.r.o.
Erste Group
Smlouva č. 2012/2310/760
Immorent ČR, s.r.o.
Smlouva o podnájmu
Erste Group
nebytových prostor
Immorent ČR, s.r.o.
Servisní smlouva na
Erste Group
zpracování zahraničních
Shared Services,
plateb
s.r.o.
Servisní smlouva na
Erste Group
zpracování tuzemských
Shared Services,
plateb
s.r.o.
Smlouva o poskytování
outsourcingových služeb
Smlouva o nájmu
nebytových prostor
Smlouva o úvěrovém
příslibu
Smlouva o úvěrovém rámci

Erste Group
Shared Services,
s.r.o.
Erste Group
Shared Services,
s.r.o.
Erste Group
Shared Services,
s.r.o.
Erste Group
Shared Services,
s.r.o.

Smlouva o poradenských
službách pro různé projekty

2003

Nevznikla

Licenční smlouva

2016

Nevznikla

Poskytování služeb

2016

Nevznikla

Poskytování služeb

2016

Nevznikla

Poskytnutí služeb v oblasti IT
řešení

2016

Nevznikla

Smlouva o projektové spolupráci

2014

Nevznikla

2016

Nevznikla

2014

Nevznikla

2012

Nevznikla

2012

Nevznikla

2013

Nevznikla

Poskytování služeb

2015

Nevznikla

Poskytování služeb

2015

Nevznikla

Poskytování služeb

2016

Nevznikla

Nájem nebytových prostor

2016

Nevznikla

Smlouva o úvěrovém příslibu

2016

Nevznikla

Smlouva o úvěrovém rámci

2016

Nevznikla

Poskytování vybraných
outsourcingových služeb
Smlouva o poskytování IPT
služeb
Smlouva o podnájmu nebytových
prostor
Smlouva o nájmu ploch k
reklamním účelům
Smlouva o nájmu nebytových
prostor

Smlouva o poskytování
outsourcingových služeb

Erste Leasing, a.s.

Předmětem smlouvy je
poskytování služeb outsourcingu
ve vybraných oblastech

2016

Nevznikla

2013-8690-018 Erste
leasing, CRM

Erste Leasing, a.s.

Smlouva o zajišťování software
pro Erste leasing

2013

Nevznikla

Nájemní smlouva – Znojmo

Erste Leasing, a.s.

Smlouva o nájmu nebytových
prostor a vybavení objektu včetně
2 úprav nájemného a
předávacího protokolu

2013

Nevznikla

Smlouva o nájmu
nebytových prostor a nájmu
věcí movitých

Erste Leasing, a.s.

Smlouva o nájmu nebytových
prostor a vybavení objektu

2013

Nevznikla

Smlouva o obchodní
spolupráci

Erste Leasing, a.s.

Smlouva o spolupráci na
obchodních smlouvách a účasti
na riziku z nich vyplývajících

2014

Nevznikla

Servisní smlouva

Factoring České
spořitelny, a.s.

Postoupení oprávnění k výkonu
práva užít logo společnosti

2002

Nevznikla

prodej motorového vozidla

2016

Nevznikla

2005

Nevznikla

2016

Nevznikla

Pronájem bezpečnostní schránky

2009

Nevznikla

Řešení rizikových pohledávek

2009

Nevznikla

Výměna informací
prostřednictvím aplikace KLIENT

2009

Nevznikla

Kupní smlouva
Smlouva o subparticipaci
Smlouva o subparticipaci
Nájemní smlouva
Smlouva o spolupráci
Smlouva o spolupráci

Factoring České
spořitelny, a.s.
Factoring České
spořitelny, a.s.
Factoring České
spořitelny, a.s.
Factoring České
spořitelny, a.s.
Factoring České
spořitelny, a.s.
Factoring České
spořitelny, a.s.

poplatek za účast klienta
Sladovny Soufflet
poplatek za účast klienta Montix,
odběratel Hella
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Smlouva o poskytování
služeb

Factoring České
spořitelny, a.s.

Smlouva o poskytování
služeb

Factoring České
spořitelny, a.s.

Smlouva o spolupráci

Factoring České
spořitelny, a.s.

Nájemní smlouva
Nájemní smlouva
Smlouva o poskytování
služeb

Factoring České
spořitelny, a.s.
Factoring České
spořitelny, a.s.
Factoring České
spořitelny, a.s.

Dohoda o využívání aplikace
ISIR_CS a jejím vývoji, podpoře a
provozu
Vytvořené systémové prostředí
Linuxové farmy serverů
zajišťujících provozování aplikace
eFactoring
Tel. ověření - verifikace
zastavených faktur; Sledování,
verifikace a hodnocení
klientů/zástavců „klienti
Monitoring“
Podnájem nebytových prostor –
Trianon
Nájem prostor sloužících k
podnikání – Antala Staška

2009

Nevznikla

2010

Nevznikla

2015

Nevznikla

2014

Nevznikla

2014

Nevznikla

IT služby - Telefonie

2014

Nevznikla

2016

Nevznikla

Smlouva o poskytování
outsourcingových služeb

Factoring České
spořitelny, a.s.

Předmětem smlouvy je
poskytování služeb outsourcingu
ve vybraných oblastech

Smlouva o poskytnutí
nepeněžitého a peněžitého
vkladu

Holding Card
Service, s.r.o.

Poskytnutí nepeněžitého a
peněžitého vkladu

2016

Nevznikla

Smlouva o podnájmu
nebytových prostor

Investičníweb s.r.o.

Všeobecná smlouva o podnájmu
nebytových prostor

2015

Nevznikla

Smlouva o ochraně
důvěrných informací

Mopet CZ, a.s.

Smlouva o ochraně důvěrných
informací včetně 1 dodatku

2011

Nevznikla

Smlouva o poskytování
služeb

Mopet CZ, a.s.

Smlouva o zprostředkování
služeb v oblasti IT pro Mopet CZ

2015

Nevznikla

2014-8670-16 MOPET ULA

Mopet CZ, a.s.

Smlouva o zprostředkování
uživatelských licencí k software
pro Mopet CZ

2014

Nevznikla

2x Smlouva o outsourcingu

Mopet CZ, a.s.

Poskytování vybraných
outsourcingových služeb

2016

Nevznikla

Smlouva o poskytování
služeb

Procurement
Services CZ, s.r.o.
Procurement
Services CZ, s.r.o.
Procurement
Services CZ, s.r.o.

Outsourcing služeb v oblasti
nákupu

2012

Nevznikla

Dohoda o rozdělení pravomocí

2012

Nevznikla

Provoz IT služeb a podpora

2013

Nevznikla

2015

Nevznikla

2015

Nevznikla

2015

Nevznikla

2016

Nevznikla

2003

Nevznikla

2013

Nevznikla

2013

Nevznikla

2015

Nevznikla

Nákup použitého majetku automobil

2015

Nevznikla

Nákup použitého majetku - MT

2016

Nevznikla

Dohoda
Poskytování IT služeb

Smlouva o poskytování
služeb

Smlouva o pronájmu
Smlouva o nájmu
nebytových prostor
Smlouva o outsourcingu
Rámcová smlouva o
zřizování a vedení
bankovních účtů
Smlouva o obchodním
zastoupení - TIPAŘ

Objednávka služeb

Rámcová smlouva o
obchodním zastoupení
Kupní smlouva
Kupní smlouva

Procurement
Services CZ, s.r.o.
Procurement
Services CZ, s.r.o.
Procurement
Services CZ, s.r.o.
Procurement
Services CZ, s.r.o.
Realitní společnost
České spořitelny,
a.s.
Realitní společnost
České spořitelny,
a.s.
Realitní společnost
České spořitelny,
a.s.
Realitní společnost
České spořitelny,
a.s.
Realitní společnost
České spořitelny,
a.s.
Realitní společnost
České spořitelny,

outsourcing služeb v oblasti
finančního účetnictví, řízení
majetku, podpory nákupu,
lidských zdrojů, interního auditua
IS/IT bezpečnosti
Pronájem parkovacích stání
v objektu Trianon
Nájem nebytových prostor
Poskytování vybraných
outsourcingových služeb
Výnosové úroky z uložení
peněžních prostředků na běžném
účtu v CZK
Prodej bankovních produktů
(hypoték)
Poskytování realitních
poradenských služeb v souvislosti
s pronájmem vybraného
nemovitého majetku ve vlastnictví
ČS
Zprostředkování prodeje
vybraných produktů a služeb
poskytovaných ČS, a.s.
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a.s.
Rámcová smlouva o
zřizování a vedení
bankovních účtů
Smlouva o postoupení
oprávnění k výkonu práva
užít logo společnosti

Realitní společnost
České spořitelny,
a.s.
Realitní společnost
České spořitelny,
a.s.

Outsourcingová smlouva

Realitní společnost
České spořitelny,
a.s.

Smlouva o poskytování
služby přímého
bankovnictví MultiCash
Smlouva o ochraně
důvěrných informací
Smlouva o poskytování IT
služeb RSČS
Komisionářská smlouva o
obstarání koupě nebo
prodeje tuzemských a
zahraničních cenných
papírů vč. dodatků
Smlouva o obchodech na
finančních trzích
Smlouva o úvěrové lince
včetně dodatků
Smlouva o uložení
zahraničních cenných
papírů a obstarání
vypořádání obchodů s nimi
Smlouva o uložení
tuzemských cenných papírů
a obstarání vypořádání
obchodů s nimi vč. dodatků
Dohoda o přístupu na
intranet ČS
Smlouva o distribuci
podílových listů a
zajišťování souvisejících
činností vč. dodatků
Smlouva o zprostředkování
účasti klienta v Systému
krátkodobých dluhopisů
organzovaném ČNB
Smlouva o zajišťování
činností back-office vč.
dodatků
Smlouva o vedení
samostatné evidence
zaknihovaných cenných
papírů kolektivního
investování a zajišťování
souvisejících činností
Smlouva o obstarání koupě
a prodeje cenných papírů
vydávaných subjekty
kolektivního investování
Smlouva o zajišťování
denního propočtu vlastního
kapitálu PL, výpočtu
aktuálních hodnot PL a
aktuálních hodnot akcií inv.
fondů a vedení účetnictví
fondů a souvis. čin. vč.
dodatků
Smlouva o zajišťování
součinnosti pro řízení rizik

Bankovní poplatky spojené se
zřízením a vedením bankovních
účtů

2003

Nevznikla

Úprava práv a povinností
s ohledem na užití loga ČS

2004

Nevznikla

Poskytnutí outsourcingových
služeb pro oblasti finančního
účetnictví, lidských zdrojů,
marketingu, firemní komunikace,
IS/IT bezpečnosti, compliance a
smluvní dokumentace

2016

Nevznikla

Služba mezinárodního
multibankovního systému

2009

Nevznikla

Ochrana důvěrných informací

2005

Nevznikla

Přístup ke službám Google Apps

2016

Nevznikla

Poskytování služeb v oblasti
koupě nebo prodeje tuzemských
a zahraničních cenných papírů

2007

Nevznikla

Poskytování služeb v oblasti
obchodování na finančních trzích

2007

Nevznikla

Poskytnutí bankovní záruky

2007

Nevznikla

Reico investiční
společnost ČS, a.s.

Uložení zahraničních cenných
papírů a obstarání vypořádání
obchodů

2007

Nevznikla

Reico investiční
společnost ČS, a.s.

Uložení tuzemských cenných
papírů a obstarání vypořádání
obchodů

2007

Nevznikla

Reico investiční
společnost ČS, a.s.

Poskytnutí přístupu
zaměstnancům společnosti na
intranet ČS

2007

Nevznikla

Reico investiční
společnost ČS, a.s.

Poskytování služeb souvisejících
s distribucí podílových listů
obhospodařovaných fondů

2007

Nevznikla

Reico investiční
společnost ČS, a.s.

Zprostředkování účasti v Systému
krátkodobých dluhopisů
organizovaném ČNB

2008

Nevznikla

Reico investiční
společnost ČS, a.s.

Poskytování služeb činností backoffice

2009

Nevznikla

Reico investiční
společnost ČS, a.s.

Vedení samostatné evidence
zaknihovaných cenných papírů
fondů a zajišťování souvisejících
činností

2010

Nevznikla

Reico investiční
společnost ČS, a.s.

Poskytování služeb v oblasti
koupě nebo prodeje cenných
papírů vydávaných subjekty
kolektivního investování

2011

Nevznikla

Reico investiční
společnost ČS, a.s.

Zajišťování denního propočtu
vlastního kapitálu PL, výpočtu
aktuálních hodnot PL a aktuálních
hodnot akcií inv. fondů a vedení
účetnictví fondů a souvisejících
činností

2012

Nevznikla

Reico investiční
společnost ČS, a.s.

Podpůrné činnosti při řízení rizik
fondu

2014

Nevznikla

Realitní společnost
České spořitelny,
a.s.
Realitní společnost
České spořitelny,
a.s.
Realitní společnost
České spořitelny,
a.s.
Reico investiční
společnost ČS, a.s.
Reico investiční
společnost ČS, a.s.
Reico investiční
společnost ČS, a.s.
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Smlouva o poskytování
outsourcingových služeb
pro oblast spisové služby a
dokumentace společnosti
Smlouva o nájmu prostor
sloužících k podnikání
č.2014/2310_02/1357
Smlouva o poskytování
outsourcingových služeb
(compliance, AML, fraud
management)
Depozitářská smlouva (ČS
nemovitostní fond)
Smlouva o zajišťování
činností v oblasti informační
technologie
Smlouvy o běžných účtech

Reico investiční
společnost ČS, a.s.

Činnosti související s vedením
archivu společnosti

2014

Nevznikla

Reico investiční
společnost ČS, a.s.

Podnájem nebytových prostor
k zajištění náhradního pracoviště

2014

Nevznikla

Reico investiční
společnost ČS, a.s.

Podůrné činnosti v oblasti
compliance, AML, fraud
management

2014

Nevznikla

Reico investiční
společnost ČS, a.s.

Poskytování depozitářských
služeb

2015

Nevznikla

Reico investiční
společnost ČS, a.s.

Poskytování služeb v oblasti
informačních technologií

2015

Nevznikla

Poskytování služeb vedení účtů

2016

Nevznikla

2016

Nevznikla

2016

Nevznikla

2012

Nevznikla

2008

Nevznikla

Vedení běžného účtu

2004

Nevznikla

s Autoleasing, a.s.

Provize

2006

Nevznikla

s Autoleasing, a.s.

Bankovní záruky za poskytnuté
bankovní úvěry

2006

Nevznikla

s Autoleasing, a.s.

Správa portfolia pohledávek

2006

Nevznikla

s Autoleasing, a.s.

Patronátní prohlášení

2007

Nevznikla

s Autoleasing, a.s.

Participace na riziku

2006

Nevznikla

s Autoleasing, a.s.

Poskytnutí úvěru

2004

Nevznikla

Poskytnutí úvěru

2009

Nevznikla

2014

Nevznikla

2015

Nevznikla

2012

Nevznikla

2008

Nevznikla

2014

Nevznikla

2014

Nevznikla

2014

Nevznikla

2016

Nevznikla

2014

Nevznikla

2013 – 2014

Nevznikla

2015

Nevznikla

Reico investiční
společnost ČS, a.s.

Smlouva o poskytování
outsourcingových služeb

Reico investiční
společnost ČS, a.s.

Smlouva o poskytování
outsourcingových služeb

s Autoleasing, a.s.

Leasingové smlouvy

s Autoleasing, a.s.

Rámcová smlouva o správě

s Autoleasing, a.s.

Smlouvy o běžném účtu

s Autoleasing, a.s.

Smlouva o obchodní
spolupráci
Smlouvy o poskytnutí
bankovní záruky
Rámcová mandátní
smlouva o správě portfolia
pohledávek
Smlouva o spolupráci při
zajištění zdrojů financování
Smlouva o obchodní
spolupráci
Smlouva o úvěrové lince č.
1048/04/LCD
Smlouva o úvěrové lince č.
839/09/LCD
Smlouva o podnájmu
nebytových prostor
Smlouva o pronájmu
bezpečnostní schránky
Smlouva o nájmu
nebytových prostor
Smlouva o vzájemné
výměně informací
prostřednictvím speciálního
přístupu do aplikace
KLIENT
Smlouva o nájmu prostor
sloužících podnikání
Smlouva o poskytování IT
služeb
Rámcová příkazní smlouva
týkající se portfolia
pohledávek
Smlouva o nájmu prostor
sloužících podnikání
29x Smlouva o dílo
13x Smlouva o službách
5x Smlouva na provoz a
údržbu aplikací

s Autoleasing, a.s.
s Autoleasing, a.s.
s Autoleasing, a.s.
s Autoleasing, a.s.

s Autoleasing, a.s.

s Autoleasing, a.s.
s Autoleasing, a.s.
s Autoleasing, a.s.
s Autoleasing, a.s.
s IT Solutions AT
Spardat GmbH
s IT Solutions AT
Spardat GmbH
s IT Solutions AT
Spardat GmbH

Předmětem smlouvy je
poskytování služeb outsourcingu
Českou spořitelnou ve prospěch
REICO investiční společnosti ČS
ve vybraných oblastech.
Předmětem smlouvy je
poskytování služeb outsourcingu
Českou spořitelnou ve prospěch
sAutoleasing ve vybraných
oblastech.
Leasing dopravní techniky a
technologie
Rámcová smlouva o správě
vozového parku

Podnájem nebytových prostor
Praha 4, Budějovická 13B,
Trianon
Pronájem bezpečnostních
schránek
Nájem nebytových prostor Brno
Jánská

Využívání aplikace KLIENT

Nájem nebytových prostor Praha
4, Antala Staška
Poskytnutí HW a SW
infrastruktury
Správa portfolia pohledávek
Nájem nebytových prostor,
Budějovická 1912/64b
Smlouvy o dílo v oblasti IT včetně
2 dodatků
Smlouvy o službách v oblasti IT
včetně 1 dodatku
Správa a údržba aplikací
(softwaru).
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s IT Solutions CZ,
s.r.o. v likvidaci
s IT Solutions CZ,
s.r.o. v likvidaci
Slovenská
sporiteľňa, a. s.

Smlouva o službách v oblasti
řízení rizik
Rámcová smlouva o poskytování
IT služeb pro Českou spořitelnu
včetně 1 dodatku ke smlouvě
Smlouva o nájmu nebytových
prostor
Poskytování vybraných
outsourcingových služeb
Všeobecná smlouva o
nebytových prostorech

Slovenská
sporiteľňa, a. s.

Smlouva o spolupráci v oblasti
správy úvěrů

2014

Nevznikla

Shareholders agreement

Slovenská
sporiteľňa, a. s.

Smlouva nastavuje podmínky
ohledně společnosti Holding Card
Service, s.r.o.

2016

Nevznikla

Smlouva o ochraně
důvěrných informací a
osobních údajů

Slovenská
sporiteľňa, a. s.

ochrana důvěrných informací a
osobních údajů

2016

Nevznikla

5x Smlouva o službách v IT
oblasti

Slovenská
sporiteľna, a.s.

2016

Nevznikla

Smlouva o postoupení
oprávnění k výkonu práva
užít logo
Komisionářská smlouva
o správě cenných papírů
a obstarání vypořádání
obchodů s nimi

Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.

Service agreement provoz
vybrané IT aplikace a další IT
služby
Postoupení oprávnění k výkonu
práva užití loga a obchodního
jména

2001

Nevznikla

Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.

Vedení majetkového účtu
cenných papírů a obstarávání
inkasa výnosů

2006

Nevznikla

Smlouva o spolupráci

Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.

2010

Nevznikla

Smlouva o zpracování dat

Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.

Úprava práv a povinností
souvisejících se zajišťováním
služeb klientského centra
Zpracování dat, vytištění
tiskopisů, personalizace,
kompletace zásilek, zaobálkování
a předání České poště k odeslání
Rozvíjení činnosti směřující
k uzavírání smluv o produktu
stavebního spoření
Zajišťování kontroly klientů
v databázi Klient vůči
sankcionovaným osobám

2005

Nevznikla

2016

Nevznikla

2008

Nevznikla

Smlouva RRC
Master Agreement for the
provision of IT services for
ČS
Smlouva o nájmu
nebytových prostor
Smlouva o outsourcingu
Smlouva o nájmu
nebytových prostor
Smlouva o spolupráci při
správě zajištěných úvěrů
pro fyzické osoby a při
správě hypotečních
obchodů regionů a
externích prodejců po
vyčerpání úvěru

6x Smlouva o obchodním
zastoupení
Smlouva o spolupráci –
kontrola klientů

s IT Solutions AT
Spardat GmbH
s IT Solutions CZ,
s.r.o. v likvidaci

Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.
Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.

2014

Nevznikla

2011 – 2013

Nevznikla

2015

Nevznikla

2016

Nevznikla

2015

Nevznikla

Smlouva o poskytování
outsourcingových služeb

Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.

Poskytování outsourcingových
služeb

2016

Nevznikla

Smlouva o součinnosti
v oblasti IT

Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.

Vzájemná součinnost SSČS a ČS
při plnění smlouvy o outsourcingu
vybraných činností

2016

Nevznikla

Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.

Služby v oblasti spisové a
skartační služby produktové
dokumentace

2008

Nevznikla

Poskytování metodické podpory
pro oblast interního auditu

2016

Nevznikla

Zřízení a vedení běžného účtu

2009

Nevznikla

zprostředkování a podpora
prodeje produktů a služeb

2016

Nevznikla

Zprostředkování plateb

2013

Nevznikla

Úprava práv a povinností
smluvních stran z využití modulu
pro úvěrové produkty

2013

Nevznikla

Zprostředkování účasti na trhu
krátkodobých dluhopisů

1995

Nevznikla

Smlouva o poskytování
služeb pro oblast spisové
a skartační služby
produktové dokumentace
Smlouva o poskytování
metodické podpory pro
oblast interního auditu
3x Smlouva o zřízení a
vedení běžného účtu
2x Dohoda o vyplacení
mimořádné provize
Smlouva o zprostředkování
výplat
Smlouva o spolupráci při
provozu modulu REV
Smlouva o zprostředkování
účasti klienta na TKD

Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.
Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.
Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.
Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.
Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.
Stavební spořitelna
České spořitelny,
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a.s.
Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.
Stavební spořitelna
Smlouva o jednotném řízení
České spořitelny,
systému rizik
a.s.
Smlouva o podmínkách
Stavební spořitelna
využívání služby aplikace
České spořitelny,
Klient
a.s.
Stavební spořitelna
Service Level Agreement
České spořitelny,
a.s.
Stavební spořitelna
Smlouva o spolupráci
České spořitelny,
a.s.
Stavební spořitelna
Smlouva o spolupráci
České spořitelny,
a.s.
2x Smlouva o ochraně
důvěrných informací

Smlouva o spolupráci

Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.

Smlouva o předávání dat
DWH

Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.

Plná moc

Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.

Smlouva o poskytování
služby
Dohoda o přístupu
na Intranet
Rámcová smlouva
o obchodování na
finančním trhu
Smlouva o správě cenných
papírů
Smlouva o podmínkách
umožnění přístupu
Smlouva o pronájmu

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci
Smlouva o podnájmu
kancelářských prostor a
dvou parkovacích stání
Smlouva o převodu
klientského kmene a
převzetí dalších práv a
povinností
Dohoda o postoupení
smlouvy o účtu
Smlouva o nájmu
nebytových prostor

Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.
Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.
Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.
Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.
Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.
Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.
Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.
Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.
Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.
Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.
Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.
Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.
Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.

Ochrana důvěrných informací

2003

Nevznikla

Zajištění jednotného systému
řízení rizik a předávání údajů o
úvěrových obchodech

2003

Nevznikla

Stanovení podmínek pro
využívání služby aplikace Klient

2008

Nevznikla

Poskytování služeb – certifikáty
a certifikační služby

2009

Nevznikla

Spolupráce v oblasti vymáhání
pohledávek

2010

Nevznikla

Spolupráce při provozu služby
SERVIS 24 a modulu SIS 24

2011

Nevznikla

2013

Nevznikla

2007

Nevznikla

2006

Nevznikla

Poskytování služby přímého
bankovnictví Home Banking

2006

Nevznikla

Přístup zaměstnanců na Intranet
České spořitelny

2006

Nevznikla

Obchodování na finančním trhu

2016

Nevznikla

Správa cenných papírů a
vypořádání obchodů s nimi

2005

Nevznikla

Úprava podmínek k umožnění
přístupu do Zákaznického
souboru

2003

Nevznikla

Pronájem bezpečnostní schránky

2002

Nevznikla

Spolupráce při přenosu dat ze
šablon XEF

2004

Nevznikla

Spolupráce v oblasti zpracování
zajištěných úvěrů SSČS

2011

Nevznikla

Spolupráce při provozu aplikace
pro podporu procesu schvalování
úvěrových obchodů

2014

Nevznikla

Pronájem kancelářských prostor
a parkovacích státní

2016

Nevznikla

Převod klientského kmene a
převzetí dalších práv

2016

Nevznikla

Převod smlouvy o účtu

2016

Nevznikla

Nájem nebytových prostor

2006

Nevznikla

Smlouva o spolupráci při provozu
systému Partner 24 – úprava práv
a povinností v souvislosti
s provozem a využíváním služeb
systému
Úprava vzájemných práv
a povinností souvisejících
s předáváním dat o obchodech
a klientech
Plná moc uzavírat "Smlouvu
o zpracování úkonů v oblasti
stavebního spoření učiněných
prostřednictvím služeb přímého
bankovnictví SERVIS 24"
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Darovací smlouva

Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.

Smlouva o předávání dat
DWH

Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.

Smlouva o poskytování IP
telefonních služeb

Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.

Smlouva o poskytování
služby @ FAKTURA 24

Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.

Dohoda o dočasném
přidělení zaměstnance

Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.

Dohoda o vyplacení
mimořádných provizí

Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.

Smlouva o nájmu
dopravního prostředku
Dohoda o ochraně
informací

Stavební spořitelna
České spořitelny,
a.s.
Věrnostní program
IBOD, a.s.
Věrnostní program
IBOD, a.s.

Rámcová smlouva o rozvoji
programu IBOD

Věrnostní program
IBOD, a.s.

Smlouva o spolupráci

2x Smlouva o poskytování
IT služeb

Věrnostní program
IBOD, a.s.
Věrnostní program
IBOD,a.s.

Smlouva o účasti ve
věrnostním programu IBOD

Věrnostní program
IBOD, a.s.

Nájemní smlouva

Darovací smlouva na poskytování
služeb a provozu poradny
při finanční tísni v roce 2016
Úprava vzájemných práv a
povinností souvisejících
s předáváním Risk Dat a Dat
SSČS a dalším nakládáním s
nimi
Poskytování IP telefonních služeb
pro provoz telefonních služeb a
provoz infrastruktury
Úprava práv a povinností
poskytování služby @ FAKTURA
24 v rozsahu Obchodních
podmínek pro službu @
FAKTURA 24 ČS; přenos
dokumentů do aplikací
elektronického bankovnictví a
další služby specifikované v
podmínkách

2016

Nevznikla

2015

Nevznikla

2015

Nevznikla

2015

Nevznikla

Dočasné přidělení zaměstnance

2016

Nevznikla

Organizace motivační akce
na zprostředkování a podporu
prodeje produktů

2016

Nevznikla

Spolupráce v oblasti pojistných
smluv u Kooperativa, a.s.

2014

Nevznikla

Nájem dopravního prostředku

2016

Nevznikla

Ochrana informací

2016

Nevznikla

Rámcová smlouva o rozvoji
programu IBOD - rozvoj SW
IBOD

2013

Nevznikla

Dohoda o úhradě nákladů.

2015

Nevznikla

Poskytování služeb v oblasti IT

2015

Nevznikla

Prováděcí smlouva o účasti ve
věrnostním programu IBOD

2013

Nevznikla

G. PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝ NA POPUD OVLÁDAJÍCÍ OSOBY
Zpracovatel v účetním období neuskutečnil žádné jednání na přímý popud ovládající osoby, které by se týkalo majetku
přesahujícího 10 % vlastního kapitálu ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích odst. 2 d). Za jednání
učiněné na přímý popud ovládající osoby (formou výkonu akcionářských práv na valné hromadě) lze považovat výplatu
dividendy uvedenou v bodě E. Poměr výše vyplacené dividendy k objemu vlastního kapitálu České spořitelny k 31.12.2016
představuje 11,46 %.

H. JINÉ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ
Zpracovatel v účetním období nepřijal ani neuskutečnil žádná jiná právní jednání v zájmu nebo na popud propojených osob.

I. OSTATNÍ FAKTICKÁ OPATŘENÍ
Česká spořitelna spolupracuje v rámci Erste Group Bank na skupinových projektech. Jejich souhrnným cílem je plné využití
obchodního potenciálu středoevropských trhů ve všech segmentech, využití úspor z rozsahu a nákladových synergií,
koncentrace podpůrných činností ve skupině, transparentnost a srovnatelnost měření výkonnosti. Projekty pokrývají například
oblasti informačních technologií, řízení rizik či obslužné činnosti. Spoluprací na výše uvedených skupinových projektech
nevznikla České spořitelně žádná újma.

J. ZÁVĚR
S ohledem na námi přezkoumané právní vztahy mezi Českou spořitelnou a propojenými osobami vč. osoby ovládající, je
zřejmé, že v důsledku smluv, jiných právních jednání, či ostatních opatření uzavřených, učiněných, či přijatých Českou
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spořitelnou v účetním období od 1.1.2016 do 31.12.2016, v zájmu nebo na popud jednotlivých propojených osob vč. osoby
ovládající, nevznikla České spořitelně žádná újma.

V Praze 7.3.2017

Tomáš Salomon
předseda představenstva

Wolfgang Schopf
místopředseda představenstva
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