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Česká spořitelna, a.s.

Místo soudu PRAHA

Rubrika
Změna - Praha
Aktuální stav - Praha

Obchodní jméno Česká spořitelna, a.s.

Sídlo Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, Česká republika

IČ 45244782

Číslo obch.
věstníku

5/11

Značka 6215861-05/11

Základní kapitál 15 200 000 000

Datum publikace 2.2.2011 12:00

Obchodní jméno: Česká spořitelna, a.s.  
Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, Česká republika  
IČ: 45244782  
Oddíl: B. Vložka: 1171  
Datum zápisu: 30. 12. 1991  
Vymazuje se ke dni: 24. 1. 2011 - Statutární orgán: představenstvo - předseda
 představenstva Mag. Gernot Mittendorfer, dat. nar. 2. 7. 1964, Praha 6,
 Nebušice, Na Malé Šárce 753, PSČ 160 00, Česká republika. Datum začátku funkce:
 5. 6. 2007. Datum konce funkce: 31. 12. 2010. Datum začátku členství: 31. 5.
 2007. Datum konce členství: 31. 12. 2010; člen představenstva ing. Pavel
 Kysilka CSc., r. č. 580905/0665, Hostivice, Ke Stromečkům 1360, PSČ 253 01,
 Česká republika. Datum začátku členství: 6. 10. 2008  
Zapisuje se ke dni: 24. 1. 2011 - Statutární orgán: představenstvo - předseda
 představenstva ing. Pavel Kysilka CSc., r. č. 580905/0665, Hostivice, Ke
 Stromečkům 1360, PSČ 253 01, Česká republika. Datum začátku funkce: 1. 1. 2011.
 Datum začátku členství: 6. 10. 2008  
Aktuální stav:  
Česká spořitelna, a.s.  
 Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, Česká republika  
 IČ: 45244782  
Právní forma: akciová společnost  
Předmět činnosti: Výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 1
 písmena a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů výkon činností
 uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písmena a) investování do cenných
 papírů na vlastní účet, b) finanční pronájem (finanční leasing), c) platební
 styk a zúčtování, d) vydávání a správa platebních prostředků, e) poskytování
 záruk, f) otvírání akreditivů, g) obstarávání inkasa, h) poskytování
 investičních služeb zahrnující - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2
 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších
 předpisů (dále je »zákon o cenných papírech«), přijímání a předávání pokynů
 týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k
 investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných
 papírech;  hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných
 papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet,
 a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g)
 zákona o cenných papírech;  hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c)
 zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní
 účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až
 g) zákona o cenných papírech;  hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm.
 d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na
 základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí
 tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k
 investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných
 papírech;  hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných
 papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to
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 ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o
 cenných papírech;  doplňkovou investiční službu pdole § 8 odst. 3 písm. a)
 zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních
 instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm.
 a) až g) zákona o cenných papírech;  doplňkovou investiční službu podle § 8
 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, pronájem bezpečnostních schránek; 
 doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných
 papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové
 strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb
 týkajících se fúzí a koupí podniků;  dopňkovou investiční službu podle § 8
 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním
 emisí podle odstavce 2 písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k
 investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných
 papírech;  doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o
 cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních
 instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm.
 a) až g) zákona o cenných papírech;  doplňkovou investiční službu podle § 8
 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací
 souvisejících s poskytováním investičních služeb, i) vydávání hypotečních
 zástavních listů, j) finanční makléřství, k) výkon funkce depozitáře, l)
 směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), m) poskytování bankovních
 informací, n) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými
 hodnotami a se zlatem, o) pronájem bezpečnostních schránek, p) činnosti, které
 přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České spořitelny.  
Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva ing. Pavel Kysilka,
 CSc., r. č. 580905/0665, Hostivice, Ke Stromečkům 1360, PSČ 253 01, Česká
 republika. Datum začátku funkce: 1. 1. 2011. Datum začátku členství: 6. 10.
 2008; místopředseda představenstva Mgr. Dušan Baran, dat. nar. 6. 4. 1965,
 Praha 6, Vokovice, Nad Jenerálkou 768/13, PSČ 160 00, Česká republika. Datum
 začátku funkce: 16. 6. 2010. Datum začátku členství: 16. 6. 2010; člen
 představenstva ing. Daniel Heler, r. č. 601212/1401, Praha 6, Bubeneč, Národní
 obrany 908/47, PSČ 160 00, Česká republika. Datum začátku členství: 2. 7. 2008;
 člen ing. Jiří Škorvaga CSc., dat. nar. 26. 4. 1963, Praha 6, Eliášova 42, PSČ
 160 00, Česká republika. Datum začátku členství: 2. 11. 2010; člen
 představenstva Dr. Heinz Knotzer, dat. nar. 8. 4. 1960, Praha 4, V Malých
 Domech I. 5/583, PSČ 140 00, Česká republika. Datum začátku členství: 2. 8.
 2008  
Způsob jednání: Jednání členů představenstva, které má písemnou formu, musí být
 podepsáno dvěma členy představenstva, a to tak, že k obchodní firmě připojí své
 podpisy. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni k jednání a ke všem úkonům za
 společnost, k nimž obvykle dochází při činnosti, k níž byli při provozování
 podniku konkrétně vniřními organizačními předpisy nebo představenstvem anebo
 přímým nadřízeným vedoucím zaměstnancem pověřeni (dále též ,oprávnění
 zaměstnanci"). Jednání zaměstnanců, které má písemnou formu musí být podepsáno
 dvěma oprávněnými zaměstnanci, a to tak, že k obchodní firmě společnosti
 připojí své podpisy; výjimky stanoví organizační řád společnosti.  
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady Dr. Manfred Wimmer, dat. nar. 31. 1. 1956,
 Vídeň, Heuberggasse 21/3, 1170, Rakouská republika. Datum začátku funkce: 29.
 4. 2009. Datum začátku členství: 29. 4. 2009; člen dozorčí rady JUDr. Eliška
 Bramborová, r. č. 536204/038, Praha 9, Odlehlá 325/58, PSČ 190 00, Česká
 republika. Datum začátku členství: 3. 10. 2008; člen dozorčí rady ing. Zdeněk
 Jirásek, r. č. 500731/077, Kutná Hora, Jana Palacha 144, PSČ 284 01, Česká
 republika. Datum začátku členství: 3. 10. 2008; člen dozorčí rady Dipl. ing.
 Maximilian Hardegg, dat. nar. 26. 2. 1966, 2062 Seefeld-Kadolz, C/O
 Gutsverwaltung Hardegg, Rakouská republika. Datum začátku členství: 24. 5.
 2008; místopředseda dozorčí rady Mag. Bernhard Spalt, dat. nar. 25. 6. 1968,
 1230 Wien, Kaserngasse 3, Rakouská republika. Datum začátku funkce: 23. 6.
 2008. Datum začátku členství: 16. 5. 2006; člen dozorčí rady Herbert Juranek,
 dat. nar. 13. 11. 1966, 2460 Bruck / Leitha, Leithagürtel 17, Rakouská
 republika. Datum začátku členství: 30. 4. 2008; člen dozorčí rady Dr Heinz
 Kessler, dat. nar. 19. 8. 1938, Vídeň, Landstrasser Hauptsrasse 65, 1030,
 Rakouská republika. Datum začátku členství: 27. 4. 2007; člen dozorčí rady
 Claudia Höller, dat. nar. 4. 2. 1968, Klosterneuburg, Freyengasse 28-30, 3400,
 Rakouská republika. Datum začátku funkce: 24. 4. 2010; člen dozorčí rady Jolana
 Dyková, dat. nar. 23. 7. 1966, Zbiroh, Muchova 473, PSČ 338 08, Česká
 republika. Datum začátku členství: 29. 11. 2007  
Akcie: Počet akcií: 11 211 213 ks. Druh akcií: prioritní akcie na jméno.
 Jmenovitá hodnota akcie: 100 Kč. Počet akcií: 140 788 787 ks. Druh akcií: akcie
 na majitele. Jmenovitá hodnota akcie: 100 Kč. Akcie společnosti mají
 zaknihovanou podobu. S jednou akcií je spojen jeden hlas. Prioritní akcie na
 jméno, vydané společností, jsou omezeně převoditelné. Tyto akcie mohou být
 převáděny na města a obce České republiky. Na jiné osoby než města a obce České
 republiky lze prioritní akcie na jméno převést jen se souhlasem představenstva.
  
Základní kapitál: 15 200 000 000 Kč, splaceno: 100 %  
Ostatní skutečnosti: Údaje o zřízení společnosti: Společnost byla založena
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 jednorázově Fondem národního majetku ČR zakladatelským plánem z 27.12.1991
 podle ust. § 15 a násl. zákona č. 104/1990 Sb. Byly schváleny a přijaty stanovy
 společnosti, byli jmenováni členové představenstva, dozorčí rady a revizoři
 účtů. Ke dni založení společnosti je upsáno 352,8 tis. akcií na jméno po 10.000
 Kč a 2.072 tis. akcií na majitele po 1.000 Kč, což se rovná základnímu
 kapitálu. Základní jmění bylo zcela splaceno. Změna stanov schválena usnesením
 valné hromady dne 16.5.2001. Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne
 10.3.1999. Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 19.5.1999. Změna
 stanov schválena usnesením mimořádné valné hromady dne 22.10.2001.  
 Oddíl: B. Vložka: 1171  
 Datum zápisu: 30. 12. 1991  
6215861-05/11 

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:
http://iHNed.cz/vov - Obchodní věstník na váš e-mail
http://PravniRadce.cz - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi
http://Reality.iHNed.cz - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře
http://FinWeb.cz - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí
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