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ČSOB (IČ 00001350)        V Praze dne 7.5.2010 
Povinně uveřejňovaná informace 
Informační povinnost dle § 120 odst. 7 ZPKT 

 
SOUHRNNÝ DOKUMENT 
o informacích, které ČSOB (emitent kótovaného dluhopisu) uveřejnila v období od 1.5.2009 do 4.5.2010 
 
Výroční a pololetní zprávy 
 
Výroční zpráva za rok 2009 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Povinné informace / Pravidelně zveřejňované informace / 
Výroční a pololetní zprávy  

 Uveřejněno dne: 30.4.2010 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Vyrocni-pololetni-
zpravy/Vyrocni-zpravy/VZ_CSOB_2009.pdf 

  
Zpráva o činnosti ČSOB za 1. pololetí roku 2009 

 Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Povinné informace / Pravidelně zveřejňované informace / 
Výroční a pololetní zprávy  

 Uveřejněno dne: 25.8.2009 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Vyrocni-pololetni-
zpravy/Pololetni-zpravy/CSOB_pol_zprava_1H2009.pdf 
 

Personální informace 
 
Vnitřní informace – Změny ve vrcholovém vedení ČSOB 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás/ Povinné informace / Další zveřejňované informace / Personální 
informace 
Uveřejněno dne: 30.3.2010 
Stručný popis: Změny ve vrcholovém vedení ČSOB v souvislosti s odchodem Hendrika Scheerlincka do sesterské 
společnosti K&H Bank v Maďarsku od 29.4.2010. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-
pozadavku-kapit-trhu/CSOB_zmeny_ve_vrcholovem_vedeni_CSOB_vnitrni_informace.pdf 

 
Vnitřní informace – Změna v představenstvu ČSOB 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás/ Povinné informace / Další zveřejňované informace / Personální 
informace 
Uveřejněno dne: 4.11.2009 
Stručný popis: Změna v představenstvu ČSOB v souvislosti s rezignací Philippa Moreelse k 15.11.2009; nové 
rozdělení agend členů představenstva od 16.11.2009. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-
pozadavku-kapit-trhu/CSOB_zmena_v_predstavenstvu_091104.pdf 

 
Dozorčí rada ČSOB – nový člen 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás/ Povinné informace / Další zveřejňované informace / Personální 
informace 
Uveřejněno dne: 13.10.2009 
Stručný popis: Novým členem dozorčí rady ČSOB jmenován od 14.9.2009 Dirk Mampaey. K témuž datu rezignoval 
Jan Vanhevel na svou funkci v dozorčí radě ČSOB. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-
pozadavku-kapit-trhu/CSOB_dozorci_rada_novy_clen.pdf 

 
Vnitřní informace – Zvolení předsedy dozorčí rady  

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás/ Povinné informace / Další zveřejňované informace / Personální 
informace 
Uveřejněno dne: 4.6.2009 
Stručný popis: Zvolení předsedy dozorčí rady ČSOB Jana Švejnara. Informace o aktuálním složení dozorčí rady a 
představenstva ČSOB.  
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-
pozadavku-kapit-trhu/CSOB_zvoleni_predsedy_dozorci_rady_090604.pdf 

 
Vnitřní informace – Znovuzvolení členů představenstva a člena dozorčí rady ČSOB od 20.5.2009 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás/ Povinné informace / Další zveřejňované informace / Personální 
informace 
Uveřejněno dne: 22.5.2009 
Stručný popis: Rozhodnutím valné hromady opětovně zvoleni za členy představenstva ČSOB Pavel Kavánek, Petr 
Knapp a Jan Lamser. Pavel Kavánek zvolen předsedou představenstva ČSOB. Za člena dozorčí opětovně zvolen 
Jan Švejnar. 

http://www.csob.cz/�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Vyrocni-pololetni-zpravy/Vyrocni-zpravy/VZ_CSOB_2009.pdf�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Vyrocni-pololetni-zpravy/Vyrocni-zpravy/VZ_CSOB_2009.pdf�
http://www.csob.cz/�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Vyrocni-pololetni-zpravy/Pololetni-zpravy/CSOB_pol_zprava_1H2009.pdf�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Vyrocni-pololetni-zpravy/Pololetni-zpravy/CSOB_pol_zprava_1H2009.pdf�
http://www.csob.cz/�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-pozadavku-kapit-trhu/CSOB_zmeny_ve_vrcholovem_vedeni_CSOB_vnitrni_informace.pdf�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-pozadavku-kapit-trhu/CSOB_zmeny_ve_vrcholovem_vedeni_CSOB_vnitrni_informace.pdf�
http://www.csob.cz/�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-pozadavku-kapit-trhu/CSOB_zmena_v_predstavenstvu_091104.pdf�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-pozadavku-kapit-trhu/CSOB_zmena_v_predstavenstvu_091104.pdf�
http://www.csob.cz/�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-pozadavku-kapit-trhu/CSOB_dozorci_rada_novy_clen.pdf�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-pozadavku-kapit-trhu/CSOB_dozorci_rada_novy_clen.pdf�
http://www.csob.cz/�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-pozadavku-kapit-trhu/CSOB_zvoleni_predsedy_dozorci_rady_090604.pdf�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-pozadavku-kapit-trhu/CSOB_zvoleni_predsedy_dozorci_rady_090604.pdf�
http://www.csob.cz/�


 2 

Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Informace-dle-pozadavku-
kapitaloveho-trhu/090522_Board_DR_znovuzvoleni.pdf 

 
Organizační změny 
 
Organizační struktura od 16.11.2009 a Hlavní změny oproti stavu k 1.6.2009 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Povinné informace / Další zveřejňované informace / 
Organizační změny 
Uveřejněno: 16.11.2009 
Stručný popis: Organizační struktura ČSOB platná od 16.11.2009. Popis změn v organizační struktuře oproti 
1.6.2009. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-
pozadavku-kapit-trhu/Organizacni_struktura_CSOB_od_16_11_2009.pdf 

 
Organizační struktura od 1.6.2009 a Hlavní změny oproti stavu k 1.5.2009 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Povinné informace / Další zveřejňované informace / 
Organizační změny 
Uveřejněno: 3.6.2009 
Stručný popis: Organizační struktura ČSOB platná od 1.6.2009. Popis změn v organizační struktuře oproti 
1.5.2009. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-
pozadavku-kapit-trhu/Organizacni_struktura_CSOB_od_1_6_2009.pdf 
 

Vnitřní informace - Zjednodušení poskytování ICT služeb v rámci skupiny KBC 
Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Povinné informace / Další zveřejňované informace / 
Organizační změny 
Uveřejněno: 29.5.2009 
Stručný popis: Založení KBC GS Czech Branch a s tím spojený outsourcing ICT služeb. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-
pozadavku-kapit-trhu/090528_KBC_GS_Czech_Branch_V_info.pdf 

 
Organizační struktura od 1.5.2009 a Hlavní změny oproti stavu k 1.1.2009 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Povinné informace / Další zveřejňované informace / 
Organizační změny 
Uveřejněno: 12.5.2009 
Stručný popis: Organizační struktura ČSOB platná od 1.5.2009. Popis změn v organizační struktuře oproti 
1.1.2009 
Přímý odkaz:  http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-
pozadavku-kapit-trhu/Organizacni_struktura_CSOB_od_1_5_2009.pdf 

 
Majetkové účasti 

  
Společná TZ KBC Bank a ČSOB k ČSOB SR – nejedná se o vnitřní informaci 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Povinné informace / Další zveřejňované informace / Majetkové 
účasti 
Uveřejněno: 14.12.2009 
 Stručný popis: KBC Bank odkoupila od skupiny ČSOB podíl na ČSOB SR a získala tak 100%  podíl. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-
pozadavku-kapit-trhu/TZ091215a.pdf 
 

Tiskové zprávy k významným událostem 
 
Vnitřní informace -TZ Výsledky skupiny ČSOB za rok 2009 
SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ. 

 Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Povinné informace / Další zveřejňované informace / Tiskové 
zprávy k významným událostem 
Uveřejněno: 11.2.2010 
Stručný popis: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za rok 2009. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Data/tz/TZ_2010/TZ100211a.pdf 
 

Vnitřní informace -TZ Výsledky skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2009 
SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD. KČ. 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Povinné informace / Další zveřejňované informace / Tiskové 
zprávy k významným událostem 
Uveřejněno: 13.11.2009 
Stručný popis: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Data/tz/2009/TZ091113b.pdf 
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Vnitřní informace -TZ  Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí roku 2009 
SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ. 

 Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O ČSOB / Povinné informace / Další zveřejňované informace / Tiskové 
zprávy k významným událostem 
Uveřejněno: 6.8.2009 
Stručný popis: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 1. pololetí 2009. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Data/tz/2009/TZ090806a.pdf 

 
TZ – Výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2009 
SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 3,073 MLD. KČ. 

 Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O ČSOB / Povinné informace / Další zveřejňované informace / Tiskové 
zprávy k významným událostem 
Uveřejněno: 14.5.2009 
Stručný popis: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 1. čtvrtletí 2009. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Data/tz/2009/TZ090514a.pdf 
 

Ostatní  
 
Soudní spory k 31.12.2009 – nejedná se o vnitřní informaci 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Povinné informace / Další zveřejňované informace / Ostatní 
informace 
Uveřejněno: 19.1.2010 
Stručný popis: Přehled soudních sporů, které banka vede nebo jsou vedeny proti bance  
k 31.12.2009. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-
pozadavku-kapit-trhu/Soudni_spory_k_31_12_2009.pdf 
 

Rozhodnutí jediného akcionáře ČSOB při výkonu působnosti valné hromady 
Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Povinné informace / Další zveřejňované informace / Ostatní 
informace 
Uveřejněno: 19.6.2009 
Stručný popis: Schválení řádné nekonsolidované a řádné konsolidované účetní závěrky k 31.12.2008. Rozhodnutí 
o rozdělení nekonsolidovaného zisku za rok 2008. Určení auditora. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-
pozadavku-kapit-trhu/TZ091215a.pdf 
 

 
Přehled zveřejněných informací v období od 1.5.2008 do 4.5.2009 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Povinné informace / Další zveřejňované informace / Ostatní 
informace 
Uveřejněno: 11.5.2009 
Stručný popis: Přehled informací uveřejněných emitentem kótovaného cenného papíru – společností 
Československá obchodní banka, a. s. v období od 1.5.2008 do 4.5.2009. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Povinne-
informace/CSOB_Prehled_zver_info_2008_09.pdf 
 

Informace o rozsahu poskytnutých investičních služeb ČSOB 
 
Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Povinné informace / Pravidelně zveřejňované informace / 
Informace o rozsahu poskytnutých investičních služeb ČSOB 
Stručný popis: Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb 

 
 Rozsah služeb 1. čtvrtletí 2010 

Uveřejněno: 29.4.2010 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Informace-dle-pozadavku-
kapitaloveho-trhu/Rozsah_IN_sluzeb_2010_1.xls 
 

 Rozsah služeb 4. čtvrtletí 2009 
Uveřejněno: 28.1.2010 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Informace-dle-pozadavku-
kapitaloveho-trhu/Rozsah_IN_sluzeb_2009_4.xls 

 
 Rozsah služeb 3. čtvrtletí 2009 

Uveřejněno: 26.10.2009 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Informace-dle-pozadavku-
kapitaloveho-trhu/Rozsah_IN_sluzeb_2009_3.xls 
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http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Informace-dle-pozadavku-kapitaloveho-trhu/Rozsah_IN_sluzeb_2009_4.xls�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Informace-dle-pozadavku-kapitaloveho-trhu/Rozsah_IN_sluzeb_2009_4.xls�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Informace-dle-pozadavku-kapitaloveho-trhu/Rozsah_IN_sluzeb_2009_3.xls�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Informace-dle-pozadavku-kapitaloveho-trhu/Rozsah_IN_sluzeb_2009_3.xls�


 4 

 Rozsah služeb 2. čtvrtletí 2009 
Uveřejněno: 29.7.2009 
Přímý odkaz  http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Informace-dle-pozadavku-
kapitaloveho-trhu/Rozsah_IN_sluzeb_2009_2.xls 
 

Dále ČSOB čtvrtletně uveřejňuje „Informace o ČSOB“ 
 
Jedná se o informace publikované podle vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Povinné informace / Pravidelně zveřejňované informace / 
Informace uveřejňované bankou podle vyhlášky ČNB 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Pravidelne-zverejnovane-
informace/Stranky/Informace-uverejnovane-bankou-podle-vyhlasky-CNB.aspx 
 

Informace k vydaným cenným papírům 
 
Informace o uveřejnění 2. Dodatku Základního prospektu 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB  
Uveřejněno: 7.7.2009 
Stručný popis: 2. Dodatek Základního prospektu aktualizuje údaje v Základním prospektu. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-
CSOB/CSOB_Zakladni_prospekt_2dodatek.pdf 
 

Informace o uveřejnění 2.Základního prospektu ČSOB 
 Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB  
Uveřejněno: 21.9.2009 
Stručný popis: Základní prospekt byl vyhotoven v souvislosti s dluhopisovým programem v maximálním objemu 
nesplacených dluhopisů 30 mld. Kč a s dobou trvání programu 10 let v důsledku změny příslušné legislativy. 
Základní prospekt platí 1 rok. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-
CSOB/CSOB_2_Zakladni_prospekt_CSOB.pdf 
 

Informace o uveřejnění 1. Dodatku Základního prospektu 
 Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB  
Uveřejněno: 12.2.2010 
Stručný popis: 1. Dodatek Základního prospektu aktualizuje údaje ve 2. Základním prospektu. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-
CSOB/CSOB_Zakladni_prospekt_2dodatek.pdf 
 

Informace o uveřejnění 2. Dodatku Základního prospektu 
 Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB  
Uveřejněno: 4.3.2010 
Stručný popis: 2. Dodatek Základního prospektu aktualizuje údaje ve 2. Základním prospektu. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-
CSOB/CSOB_2_zakladni_prospekt_2dodatek.pdf 
 

Emisní dodatek - konečné podmínky emise – Dluhopis ČSOB ZERO CZK XII/2012 
 Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB  
 Uveřejněno: 7.7.2009 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-
CSOB/CSOB_emise_27e_Zero.pdf 
 

Emisní dodatek - konečné podmínky emise – Dluhopis ČSOB Komodity I/2012 
 Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB 
 Uveřejněno: 23.11.2009 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-
CSOB/CSOB_Emisni_dodatek_Dluhopis_CSOB_Komodity_I_2012.pdf 
 

Emisní dodatek - konečné podmínky emise – Dluhopis ČSOB ZERO EUR III/2012 
 Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB   
Uveřejněno: 25.11.2009 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-
CSOB/CSOB_Emisni_dodatek_Dluhopis_CSOB_ZERO_EUR_III_2012.pdf 

 
Emisní dodatek - konečné podmínky emise – Dluhopis ČSOB ZERO CZK XIII/2012 

 Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB   
Uveřejněno: 25.11.2009 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-
CSOB/CSOB_Emisni_dodatek_Dluhopis_CSOB_ZERO_CZK_XIII_2012.pdf 
 

http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Informace-dle-pozadavku-kapitaloveho-trhu/Rozsah_IN_sluzeb_2009_2.xls�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Informace-dle-pozadavku-kapitaloveho-trhu/Rozsah_IN_sluzeb_2009_2.xls�
http://www.csob.cz/�
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Pravidelne-zverejnovane-informace/Stranky/Informace-uverejnovane-bankou-podle-vyhlasky-CNB.aspx�
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Pravidelne-zverejnovane-informace/Stranky/Informace-uverejnovane-bankou-podle-vyhlasky-CNB.aspx�
http://www.csob.cz/�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_Zakladni_prospekt_2dodatek.pdf�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_Zakladni_prospekt_2dodatek.pdf�
http://www.csob.cz/�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_2_Zakladni_prospekt_CSOB.pdf�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_2_Zakladni_prospekt_CSOB.pdf�
http://www.csob.cz/�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_Zakladni_prospekt_2dodatek.pdf�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_Zakladni_prospekt_2dodatek.pdf�
http://www.csob.cz/�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_2_zakladni_prospekt_2dodatek.pdf�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_2_zakladni_prospekt_2dodatek.pdf�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_emise_27e_Zero.pdf�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_emise_27e_Zero.pdf�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_Emisni_dodatek_Dluhopis_CSOB_Komodity_I_2012.pdf�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_Emisni_dodatek_Dluhopis_CSOB_Komodity_I_2012.pdf�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_Emisni_dodatek_Dluhopis_CSOB_ZERO_EUR_III_2012.pdf�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_Emisni_dodatek_Dluhopis_CSOB_ZERO_EUR_III_2012.pdf�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_Emisni_dodatek_Dluhopis_CSOB_ZERO_CZK_XIII_2012.pdf�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_Emisni_dodatek_Dluhopis_CSOB_ZERO_CZK_XIII_2012.pdf�
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Emisní dodatek - konečné podmínky emise – Dluhopis ČSOB Inflace I/2015 

 Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB   
Uveřejněno: 12.2.2010 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-
CSOB/CSOB_emisni_dodatek_dluhopis_CSOB_inflace_I_2015.pdf 

 
Informace o objemu vydaných nekótovaných dluhopisů ČSOB 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB   
Uveřejněno: 8.3.2010 
Stručný popis: Vydání emise dluhopisu ČSOB Inflace I/2015, ISIN CZ0003702292, - 1.tranše. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx 
 

Informace o úrokových sazbách a výplatě úrokových výnosů a jistiny - dluhopis ČSOB VAR/2018  
(kótovaný cenný papír) 
 
Informace o úrokových sazbách - Dluhopis ČSOB VAR/2018, ISIN CZ0003701799 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB / Informace  
o úrokových sazbách - dluhopis ČSOB VAR/2018 
Uveřejněno: 19.6.2009 
Stručný popis: Stanovení úrokové sazby pro třetí výnosové období v souladu s emisními podmínkami na 3,05 %. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx 

 
Informace o úrokových sazbách - Dluhopis ČSOB VAR/2018, ISIN CZ0003701799 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB / Informace  
o úrokových sazbách - dluhopis ČSOB VAR/2018 
Uveřejněno: 18.9.2009  
Stručný popis: Stanovení úrokové sazby pro čtvrté výnosové období v souladu s emisními podmínkami na 2,81 %. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx 
 

Informace o úrokových sazbách - Dluhopis ČSOB VAR/2018, ISIN CZ0003701799 
Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB / Informace  
o úrokových sazbách - dluhopis ČSOB VAR/2018 
Uveřejněno: 18.12.2009  
Stručný popis: Stanovení úrokové sazby pro páté výnosové období v souladu s emisními podmínkami na 2,45 %. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx 
 

Informace o úrokových sazbách - Dluhopis ČSOB VAR/2018, ISIN CZ0003701799 
Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB / Informace  
o úrokových sazbách - dluhopis ČSOB VAR/2018 
Uveřejněno: 19.3.2010 
Stručný popis: Stanovení úrokové sazby pro šesté výnosové období v souladu s emisními podmínkami na 2,33 %. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx 
 

Oznámení o výplatě úrokových výnosů - Dluhopis ČSOB VAR/2018, ISIN CZ0003701799 
Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB / Informace  
o výplatách z dluhopisů ČSOB 
Uveřejněno: 22.6.2009  
Stručný popis: Informace k výplatě úrokových výnosů. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/Informace-o-
vyplatach-z-dluhopisu-dluhopis-var-2018-CZ0003701799.aspx 

 
Oznámení o výplatě úrokových výnosů - Dluhopis ČSOB VAR/2018, ISIN CZ0003701799 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB / Informace  
o výplatách z dluhopisů ČSOB 
Uveřejněno: 25.9.2009  
Stručný popis: Informace k výplatě úrokových výnosů. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/Informace-o-
vyplatach-z-dluhopisu-dluhopis-var-2018-CZ0003701799.aspx 
 

Oznámení o výplatě úrokových výnosů - Dluhopis ČSOB VAR/2018, ISIN CZ0003701799 
Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB / Informace  
o výplatách z dluhopisů ČSOB 
Uveřejněno: 18.12.2009  
Stručný popis: Informace k výplatě úrokových výnosů. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/Informace-o-
vyplatach-z-dluhopisu-dluhopis-var-2018-CZ0003701799.aspx 

http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_emisni_dodatek_dluhopis_CSOB_inflace_I_2015.pdf�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_emisni_dodatek_dluhopis_CSOB_inflace_I_2015.pdf�
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx�
http://www.csob.cz/�
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx�
http://www.csob.cz/�
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx�
http://www.csob.cz/�
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx�
http://www.csob.cz/�
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx�
http://www.csob.cz/�
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/Informace-o-vyplatach-z-dluhopisu-dluhopis-var-2018-CZ0003701799.aspx�
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/Informace-o-vyplatach-z-dluhopisu-dluhopis-var-2018-CZ0003701799.aspx�
http://www.csob.cz/�
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/Informace-o-vyplatach-z-dluhopisu-dluhopis-var-2018-CZ0003701799.aspx�
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/Informace-o-vyplatach-z-dluhopisu-dluhopis-var-2018-CZ0003701799.aspx�
http://www.csob.cz/�
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/Informace-o-vyplatach-z-dluhopisu-dluhopis-var-2018-CZ0003701799.aspx�
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/Informace-o-vyplatach-z-dluhopisu-dluhopis-var-2018-CZ0003701799.aspx�
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Oznámení o výplatě úrokových výnosů - Dluhopis ČSOB VAR/2018, ISIN CZ0003701799 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB / Informace  
o výplatách z dluhopisů ČSOB 
Uveřejněno: 19.3.2010  
Stručný popis: Informace k výplatě úrokových výnosů. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/Informace-o-
vyplatach-z-dluhopisu-dluhopis-var-2018-CZ0003701799.aspx 

 
Oznámení o výplatě úrokových výnosů - Hypoteční zástavní list ČSOB 4,60%/2015, ISIN CZ0002000706 - páté 
výnosové období (nekótovaný cenný papír) 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB / Informace  
o výplatách z dluhopisů ČSOB 
Uveřejněno: 5.11.2009 
Stručný popis: Informace k výplatě úrokových výnosů. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/Informace-o-
vyplatach-dluhopisu-CSOB-Hypotecni-zastavni-list-ISIN-CZ0002000706.aspx 
 

 
Informace, které ČSOB dále uveřejnila na svých internetových stránkách jako aranžér a administrátor emisí 
cenných papírů svých dceřiných společností 
 
Prospekt dluhopisů - Dluhopis Českomoravská stavební spořitelna Zero/2020 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise Českomoravská stavební 
spořitelna  
Uveřejněno: 8.1.2010 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-
CMSS/Prospekt_CMSS_zero_2020.pdf 
 
 

 

http://www.csob.cz/�
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/Informace-o-vyplatach-z-dluhopisu-dluhopis-var-2018-CZ0003701799.aspx�
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/Informace-o-vyplatach-z-dluhopisu-dluhopis-var-2018-CZ0003701799.aspx�
http://www.csob.cz/�
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/Informace-o-vyplatach-dluhopisu-CSOB-Hypotecni-zastavni-list-ISIN-CZ0002000706.aspx�
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/Informace-o-vyplatach-dluhopisu-CSOB-Hypotecni-zastavni-list-ISIN-CZ0002000706.aspx�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CMSS/Prospekt_CMSS_zero_2020.pdf�
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CMSS/Prospekt_CMSS_zero_2020.pdf�
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