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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 3042

Datum vzniku a zápisu: 1. března 1995
Spisová značka: B 3042 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: Česká exportní banka, a.s.
Sídlo: Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 11121
Identifikační číslo: 630 78 333
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

- podle ust. § 1 odst. 1 zák. č. 21/1992 Sb.,
písm. a) přijímání vkladů od veřejnosti
písm. b) poskytování úvěrů
- podle ust. § 1 odst. 3 zák. č. 21/1992 Sb.,
písm. a) investování do cenných papírů na vlastní účet v rozsahu převoditelných 
cenných papírů emitovaných Českou republikou, Českou národní bankou a 
zahraničními vládami, investování do zahraničních dluhopisů a do hypotečních 
zástavních listů, investování do cenných papírů emitovaných právnickými 
osobami se sídlem na území České republiky
písm. c) platební styk a zúčtování
písm. e) poskytování záruk
písm. f) otvírání akreditivů
písm. g) obstarávání inkasa
písm. l) poskytování bankovních informací
písm. m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými 
hodnotami, které nejsou investičním nástrojem, a se zlatem v rozsahu:
- obchodování na vlastní účet se zahraničními dluhopisy
- obchodování na vlastní účet s peněžními prostředky v cizí měně
- obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s převoditelnými cennými 
papíry emitovanými zahraničními vládami
- obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s penězi ocenitelnými právy a 
závazky odvozenými od výše uvedených devizových hodnot
- obchodování na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně
písm. o) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci 
České exportní banky, a.s.
- poskytování investičních služeb podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na 
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podnikání na 
kapitálovém trhu“) zahrnující:
hlavní investiční služby
- podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a 
předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním 
nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění 
pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k 
investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 
obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním 
nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) téhož zákona, s výjimkou akcií nebo 
obdobných cenných papírů představujících podíl na společnosti nebo jiné 
právnické osobě, a ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. c) 
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a d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu;
- podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, investiční 
poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním 
nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona;
doplňkové investiční služby
- podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a 
správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k 
investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská 
činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících 
otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností 
nebo převodů podniků.

Statutární orgán - představenstvo:
místopředseda
představenstva:

  Ing. EMIL HOLAN, dat. nar. 11. května 1973
Přeučilova 2695/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 2. července 2020
Den vzniku členství: 1. srpna 2018

předseda
představenstva:

  Ing. JAROSLAV VÝBORNÝ, MBA, dat. nar. 29. listopadu 1977
Za Rybníkem 560, 252 42 Jesenice
Den vzniku funkce: 2. července 2020
Den vzniku členství: 2. července 2020

člen představenstva:
  Ing. JIŘÍ SCHNELLER, dat. nar. 21. listopadu 1967

Ke Kukaláku 920, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry
Den vzniku členství: 21. prosince 2020

Počet členů: 3
Způsob jednání: Jménem banky jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek a 

podepisují jménem banky společně nejméně dva členové představenstva, z 
nichž jeden je předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

  Ing. MIROSLAV ZÁMEČNÍK, dat. nar. 24. února 1962
Za Kovářským rybníkem 270, Šeberov, 149 00 Praha 4
Den vzniku členství: 24. dubna 2017

člen dozorčí rady:
  PhDr. PETR TEPLÝ, PhD., dat. nar. 21. září 1977

Národní obrany 437/3, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Den vzniku členství: 24. června 2019

člen dozorčí rady:
  Ing. IVAN DUDA, dat. nar. 27. dubna 1965

U strouhy 221/8, Miškovice, 196 00 Praha 9
Den vzniku členství: 24. června 2021

člen dozorčí rady:
  Ing. DUŠAN HRADIL, dat. nar. 3. června 1980

Jeřabinová 297/4, Motol, 150 00 Praha 5
Den vzniku členství: 1. srpna 2021

Počet členů: 5
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Akcie:
150 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč
v zaknihované podobě
3 500 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 
1 000 000,- Kč

Základní kapitál: 5 000 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Zákonem č. 58/1995 Sb. byla společnost s účinností ode dne 24.4.1995 
pověřena provozováním podpořeného financování.
Akcie společnosti jsou nejméně ze dvou třetin ve vlastnictví státu-České 
republiky a ve zbývající části ve vlastnictví Exportní garanční a pojištovací 
společnosti, a.s.
Stát- Česká republika ručí za závazky společnosti z jejich operací na finančních 
trzích.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
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