


Vážení obchodní partneri,

v roku 2016 oslávil ČSob Leasing 20. výročie založenia a pô-
sobenia na slovenskom lízingovom trhu. pri bilancovaní si 
každý pripomenie začiatky, kľúčové momenty v rozvoji firmy  
a dosiahnuté výsledky. naša spoločnosť dosiahla mnoho  
úspechov a poradila si aj s náročnými obdobiami, ktoré priniesli 
rôzne faktory na trhu. Myslím si, že naši kolegovia pri zakladaní 
firmy netušili, že o 20 rokov spoločnosť potvrdí líderskú pozíciu 
na lízingovom trhu už po piatykrát za sebou.
Uplynulý rok môže byť charakterizovaný ako jeden z najúspeš-
nejších v histórii spoločnosti. ČSob Leasing ukončil integráciu 
Vb Leasing SK z roku 2015 a využil nadobudnuté synergie 
na rastúcom lízingovom trhu. Výsledkom bolo jednoznačné  
1. miesto na trhu a rastúci trhový podiel, ktorý dosiahol takmer 
22 %, čo bol zároveň súčet trhových podielov oboch spoločností 
v čase pred akvizíciou. 
Najväčší vplyv na ČSob Leasing mala práve integrácia VB  
Leasing SK. integrácia bola ukončená 1. 7. 2016, o 6 mesiacov 
skôr ako bolo pôvodne plánované. Zvýšenie počtu zamestnancov, 
zo 184 pred akvizíciou, na 246, bolo sprevádzané aj zmenou vo 
firemnej kultúre, súvisiacou s nárastom počtu a komplexnosťou 
procesov. podarilo sa to vďaka dobre zvládnutému riadeniu 
pri integrácii obchodníkov aj back-office pracovníkov. Všetci 
zamestnanci majú svoj podiel na úspechu integrácie a patrí 
im moje ďakujem. 
okrem projektu integrácie pokračovala spoločnosť aj v realizácii 
svojej dlhodobej stratégie zameranej na klienta, a to pros-
tredníctvom digitalizácie, ľudských zdrojov a nárastu neúro-
kových výnosov. Veľkým krokom v digitalizácii bolo spustenie  
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elektronickej zmluvy (eZ), ktorá zákazníkom priniesla novú cestu 
v podpisovaní zmluvnej dokumentácie a zároveň aj zvýšenie 
komfortu a flexibility. Značný pokrok nastal aj v zmene it infraš-
truktúry. projekt centrálnej databázy partnerov ako základného 
kameňa pre ďalší rast sa dostal už do druhej polovice svojej 
cesty. S cieľom urýchlenia času potrebného na odsúhlasenie 
sa implementovali skóringové karty v rámci schvaľovacieho 
procesu basel ii. 
V oblasti ľudských zdrojov sa spustil tréningový program pre 
manažment (systematický prístup) a tréningový program pre 
obchodníkov orientovaný na zvýšenie ich schopností v poraden-
stve. najväčším bohatstvom ČSob Leasingu boli a vždy budú 
ľudia, preto im vytvárame priestor na neustále zlepšovanie sa.
neúrokové výnosy narástli aj vďaka nárastu podielu poistenia 
na ponukách pre zákazníkov, zvýšila sa tiež dôležitosť produk-
tu operatívny lízing so službami a jeho podiel na financovaní 
automobilov. 
Spustilo sa poradenstvo pri využívaní eÚ fondov ako súčasť 
konzultačných procedúr pre veľkých klientov.
Vážení obchodní partneri, aj vďaka vám ČSob Leasing oslá-
vil 20. výročie úspechom, naplnením ambícií v obchodných  
a finančných výsledkoch aj v rámci stratégie. Je to pre nás 
dôkaz, že naša vízia byť najlepšou lízingovou spoločnosťou pre 
dlhodobé partnerstvo sa napĺňa. Verím, že aj v roku 2017 vás 
presvedčíme, že sme spoľahlivým partnerom.

Richard Daubner
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
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ČSob Leasing je lídrom na slovenskom lízingovom trhu s ponu-
kou komplexných lízingových a poisťovacích riešení. Špecializuje 
sa na financovanie podnikateľských subjektov, ktorým financuje 
a poisťuje hnuteľný a nehnuteľný majetok prostredníctvom vlast-
nej obchodnej siete a v spolupráci s ČSob Finančnou skupinou.

ČSob Leasing je súčasťou skupiny Kbc a 100 % dcérskou spo- 
ločnosťou spoločnosti Československá obchodná banka, a.s.  
na slovenskom trhu pôsobí od roku 1996 a so základným imaním 
vo výške 49,8 mil. eUr je kapitálovo najsilnejšou lízingovou 
spoločnosťou na Slovensku.

od svojho založenia je ČSob Leasing členom asociácie leasin-
gových spoločností v Slovenskej republike.
Je jedinou lízingovou spoločnosťou v Slovenskej republike, ktorá 
je držiteľom Certifikátu kvality ISO 9001:2008, ktorý je pre 
každého zákazníka zárukou vysokej kvality produktov a služieb.

obchodné Meno:
ČSob Leasing, a.s.

ZapíSané SídLo:
panónska cesta 11
852 01 bratislava
identifikačné číslo spoločnosti: 35 704 713

predMet podniKania
ČSob Leasing je univerzálna lízingová spoločnosť ponúkajúca 
prostredníctvom vlastnej siete pobočiek, centrálneho obchod-
ného tímu, obchodných stredísk ČSob banky a vybraných 
dodávateľov, široký sortiment produktov spĺňajúcich vysoké 
nároky trhu a klientov.
Úzka spolupráca s obchodnými partnermi významne prispieva  
k dobrým výsledkom a vysokej kvalite služieb ČSob Leasingu. na 
úrovni dovozcov osobných automobilov,  motocyklov a ľahkých 
úžitkových vozidiel ČSob Leasing spolupracuje so značkami 
hyundai, Suzuki, Mitsubishi, opel, Volvo, Subaru a harley 
davidson. V roku 2016 začala spoločnosť spolupracovať aj  
so značkami Kia, Land rover a Jaguar. 

K 31. 8. 2016 ukončil ČSob Leasing spoluprácu s lízingovou spo-
ločnosťou pSa Finance Slovakia, s. r. o., pre ktorú zabezpečoval 
do tohto dátumu všetky činnosti „back office“ (obslužné odde- 
lenie, ktoré vybavuje záležitosti zákazníkov bez toho, aby s nimi 
prichádzalo do priameho styku).

naŠi ZáKaZníci
 Fyzické osoby – nepodnikatelia
 Fyzické osoby – podnikatelia
 právnické osoby

FinancoVané KoModity
 osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá
 Motocykle
 nákladné  automobily
 Ťažné vozidlá, prívesy, návesy a autobusy
 Stroje, zariadenia a informačné technológie
 nehnuteľnosti

prodUKty SpoLoČnoSti ČSob LeaSinG pre ZáKaZníKoV
 Finančný lízing s nasledujúcimi možnosťami: spätný lízing,  

 opätovný lízing (releasing), sezónny lízing, lízing s poslednou 
  navýšenou splátkou 
 operatívny lízing so službami
 Lízing automobilov s kompletnými službami
 Úver
 Špeciálne produkty:

  aGroúver (úver pre poľnohospodárske odvetvie)
  hoSpoúver (úver pre iné odvetvia)
  Lízingový rámec
 poistenie:

  povinné poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidla
  havarijné poistenie
  poistenie finančnej straty
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dlhodobou ambíciou ČSob Leasingu je byť najlepšou lízin-
govou spoločnosťou v obsluhe podnikateľských subjektov na 
Slovensku prostredníctvom finančných poradcov a s použitím 
inovatívnych technológií.

2/POSLANIE SPOLOČNOSTI ČSOB LEASING, A.S.

3/PROFIL SPOLOČNOSTI K 31. 12. 2016



SieŤ poboČieK SpoLoČnoSti ČSob LeaSinG, a.S.
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žiLina

trenČín

prieVidZa

trnaVa

bratiSLaVa

KoŠice

LUČenec

MichaLoVce

preŠoVpoprad

dUnaJSKá Streda
noVé ZáMKy

banSKá byStrica

nitra

ČSOB Leasing, a.s.
panónska cesta 11
852 01 bratislava
02/6820 2111
info@csobleasing.sk

Bratislava
Košická 49
821 08 bratislava
02/6820 2176
bratislava@csobleasing.sk

Dunajská Streda
Korzo bélu bartóka 14/c
929 01 dunajská Streda
031/3211 302
dunajskastreda@csobleasing.sk

Trnava
Štefánikova 25
917 01 trnava
033/5340 967
trnava@csobleasing.sk

Nitra
Fraňa Mojtu 4
949 01 nitra
037/6556 947
nitra@csobleasing.sk

Nové Zámky
turecká 49
940 02 nové Zámky
035/7704 541
novezamky@csobleasing.sk

Trenčín
Jesenského 2
911 01 trenčín
032/7484 931
trencin@csobleasing.sk

Prievidza
nám. slobody 9
971 01 prievidza
046/5186 180
prievidza@csobleasing.sk

Žilina
bottova 2
010 01 žilina
041/5077 921
zilina@csobleasing.sk

Banská Bystrica
dolná 45
974 01 banská bystrica
048/4700 191
babystrica@csobleasing.sk

Lučenec
Kubínyiho námestie 10 
984 01 Lučenec 
047/4812 360
lucenec@csobleasing.sk

Poprad
hviezdoslavova 28
058 01 poprad
052/7880 373
poprad@csobleasing.sk

Prešov
hlavná 96
080 01 prešov
051/7580 011
presov@csobleasing.sk

Košice
námestie osloboditeľov 5
040 01 Košice
055/7202 011
kosice@csobleasing.sk

Michalovce
nám. osloboditeľov 60
071 01 Michalovce
056/6871 030
michalovce@csobleasing.sk



ČSob Leasing poisťovací maklér, s.r.o., pôsobí na slovenskom  
poistnom trhu od 1. júla 2004. Firma je 100 % dcérskou spoločnos-
ťou spoločnosti ČSob Leasing, a.s. hlavným predmetom podnika-
nia spoločnosti je sprostredkovanie poistenia a poskytovanie profe-
sionálnych poradenských služieb zákazníkom ČSob Leasing, a.s., 
v oblasti poistenia financovaného, ale aj nefinancovaného majetku.  
Zároveň ponúka sprostredkovanie výhodného poistenia aj pre 
tých, ktorí nie sú zákazníkmi ČSob Leasing, a.s.
ČSob Leasing poisťovací maklér, s.r.o., je dôležitým partnerom 
všetkých významných poisťovní pôsobiacich na slovenskom poist-
nom trhu a napĺňa významnú úlohu aj v ČSob Finančnej skupine 
v oblasti sprostredkovania poistenia ČSob poisťovne. našim 
zákazníkom to prináša záruku kvalitných služieb v segmente 
poisťovníctva.
portfólio poistných produktov ponúkaných zákazníkom pri uza-
tváraní zmlúv zahŕňa predovšetkým produkty pre poistenie mo-
torových vozidiel, strojov a zariadení, poistenie nehnuteľností  
a ostatných rizík spojených s financovaním či vlastníctvom majetku. 
dôležitou súčasťou obchodnej stratégie je aj sprostredkovanie 
poistenia po ukončení financovania, čo prispieva k významnému 
nárastu kmeňa poistných zmlúv.
Výhodou poistenia cez ČSob Leasing, a.s., je jednoduchý a rýchly 
proces dojednávania poistenia, ktorý je integrovaný do procesu 
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prípravy zmluvy o financovaní. Zákazník odsúhlasí poistnú zmluvu 
na jednom mieste, priamo pri podpise zmluvy o financovaní, 
pričom sa poistné platí spoločne so splátkami za predmet lízingu.
poistenie financovaného majetku prostredníctvom vlastného 
makléra okrem dodatočného výnosu z provízií zabezpečuje  
významný pokles operačných a kreditných rizík.
V roku 2016 ČSob Leasing poisťovací maklér, s.r.o., výrazne zvýšil 
podiel poistenia a poistných zmlúv v komoditách osobných  
a nákladných motorových vozidiel. Zároveň posilnil predaj pois-
tenia v ČSob poisťovni, v komoditách nových osobných a úžit-
kových automobilov, strojov a zariadení a v komodite jazdených 
motorových vozidiel.
K zvýšeniu efektivity spolupráce s jednotlivými distribučnými 
obchodnými kanálmi ČSob Leasingu prispeli intenzívne školiace 
aktivity zamerané na predaj rôznych typov poistenia.
cieľom spoločnosti ČSob Leasing poisťovací maklér, s.r.o., v nas- 
ledujúcich rokoch je čo možno najefektívnejšie využívať nosné 
obchodné distribučné kanály so zameraním sa na ich efektivitu 
a napĺňať stanovené skupinové ciele (predaj poistenia ČSob 
poisťovne). aj naďalej bude pokračovať proces zvyšovania kvality 
interných procesov (elektronické spracovanie dát).

4/ČSOB LEASING POISŤOVACÍ MAKLÉR, S.R.O.

5/ VB LEASING SK, SPOL. S R.O.
S účinnosťou od 1. júla 2016 došlo k zlúčeniu spoločností ČSob 
Leasing, a.s., a Vb LeSinG SK, spol. s r.o. K tomuto dátumu 
spoločnosť Vb LeaSinG SK, spol. s r.o., zanikla a nástupníckou 
spoločnosťou, na ktorú prešli všetky práva a povinnosti, sa stala 

spoločnosť ČSob Leasing, a.s. dňom zániku spoločnosti Vb  
LeaSinG SK, spol. s r.o., zaniklo aj identifikačné číslo spoločnosti 
a identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty.

S účinnosťou od 1. júla 2016 došlo tiež k zlúčeniu spoločností 
ČSob Leasing poisťovací maklér, s.r.o., a Vb LeaSinG Sprostred-

kovateľská s.r.o., pričom nástupníckou spoločnosťou sa stala 
spoločnosť ČSob Leasing poisťovací maklér, s.r.o.

6/ VB LEASING SPROSTREDKOVATEĽSKÁ S. R. O. 
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proFiL ČSob
Československá obchodná banka je poprednou slovenskou  
bankou s viac ako 50-ročnou tradíciou. patrí medzi najvýznamnejšie  
a najsilnejšie bankové domy na slovenskom trhu. ČSob je univerzál-
nou bankou, ktorá poskytuje služby pre všetky segmenty klientov. 
Svoje služby ku koncu roka 2016 poskytovala retailovým klientom 
v 113 pobočkách, korporátnym klientom v 10 pobočkách a pri-
vátnym klientom v 8 pobočkách.

ČSob FinanČná SKUpina
ČSob Finančná skupina poskytuje profesionálne finančné  
a poisťovacie služby. pod jednou strechou môžu klienti nájsť nielen 
bankové produkty a služby, ale aj poistenie, stavebné sporenie, 
investičné produkty, lízing, faktoring a mnoho ďalších. Členmi 
ČSob Finančnej skupiny boli v roku 2016 okrem ČSob banky aj 

anaLýZa VýKaZU ZiSKoV a Strát (poZrite, proSíM, 
priLoženÚ ŠtatUtárnU FinanČnÚ UZáVierKU)
Spoločnosť realizovala štatutárny zisk vo výške 14 474 tis. eUr po 
zdanení za obdobie končiace r. 2016, čo predstavuje medziročný 
pokles o 1 292 tis. eUr (–8 %). Výsledky za predošlý aj aktuálny 
rok boli ovplyvnené predovšetkým akvizíciou Vb Leasing,  
spol. s r.o., k 1. 7. 2015 a následnou integráciou k 1. 7. 2016.
najvýznamnejšie zmeny nastali predovšetkým v dôsledku na-
sledovného:
 Vyššie čisté úrokové výnosy (+21 % oproti roku 2015) predo-

všetkým ako dôsledok vyššej produkcie ČSob Leasing, a.s.,  
v roku 2016 (medziročne +20 % na financovanej hodnote) na 
rastúcom lízingovom trhu a tiež vďaka akvizícii Vb Leasing 
SK, spol. s r.o.

 Vyššie čisté výnosy z poplatkov a provízií (+30 % oproti roku 
2015) pozostávajúce hlavne z vyšších provízií za uzatvorené 
poistné zmluvy (dotované produkty FdS, vplyv Vb Leasing 
SK, spol. s r.o.) mierne kompenzované vyššími nákladmi na 
bankové poplatky a poplatky za garancie.

 nižšie ostatné prevádzkové výnosy (–34 % oproti roku 2015) boli 
ovplyvnené najmä jednorazovými výnosmi v roku 2015 (rozpus-

ČSob poisťovňa, ČSob Stavebná sporiteľňa, ČSob Leasing, ČSob 
Faktoring (od 1. júla právne zlúčený s ČSob) a ČSob nadácia. 
Sesterskou spoločnosťou ČSob je ČSob poisťovňa.

ČLen SKUpiny Kbc
Materskou spoločnosťou a jediným akcionárom ČSob je belgická 
Kbc bank n.V. Skupina Kbc patrí medzi najvýznamnejších hráčov 
na belgickom bankovom trhu a zároveň medzi najvýznamnejšie 
finančné inštitúcie v strednej a východnej európe. Zastúpenie má 
aj v ďalších krajinách a regiónoch sveta. Svoje služby poskytuje 
najmä retailovým klientom, ale aj malým a stredným podnika-
teľom a privátnej klientele. Jej cieľom je upevňovať pozíciu na 
domácom trhu v belgicku, ako aj kľúčových trhoch v strednej 
a východnej európe, ktorými sú Slovensko, Česko, Maďarsko, 
bulharsko, ale aj írsko.

tenie rezerv na súdne spory) čiastočne kompenzované vyššími 
výnosmi zo spolupráce s pSa Finance Slovakia v roku 2016.

 Vyššie prevádzkové náklady (+25 % oproti roku 2015) boli 
ovplyvnené vyššími personálnymi nákladmi, ako aj vyššími 
ostatnými prevádzkovými nákladmi a odpismi (náklady spojené 
s akvizíciou). napriek jednorazovým vplyvom si spoločnosť 
stále zachováva veľmi dobrý pomer nákladov k výnosom  
vo výške 40 %.

 Vyššie náklady na opravné položky (+95 % oproti roku 2015) 
boli dôsledkom akvizície Vb Leasing SK, spol. s r.o. a presunu 
portfólia z novej produkcie do ČSob Leasing, a.s., napriek 
tomuto vplyvu zostali ukazovatele rizikovosti (ccr) na nízkej 
úrovni ako výsledok dobrej platobnej disciplíny klientov  
a dôsledného riadenia kreditného rizika spoločnosti.

anaLýZa SÚVahy (poZrite, proSíM,  
priLoženÚ ŠtatUtárnU FinanČnÚ UZáVierKU)
celkové aktíva spoločnosti sa zvýšili o 19 % oproti roku 2015, 
predovšetkým kvôli rastu portfólia vyplývajúceho z nárastu objemu 
novej produkcie ako aj vplyvom akvizície Vb LeaSinG SK,  
spol. s r.o., do ČSob Leasing, a.s.

7/ ČSOB LEASING AKO SÚČASŤ FINANČNEJ 
SKUPINY ČSOB

8/ ANALÝZA FINANČNEJ SITUÁCIE  
(KONSOLIDOVANÉ ÚDAJE)
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anaLýZa FinanČneJ poZície 

2016
tis. €

2015
tis. €

2014
tis. €

úrokové výnosy (v tis. eUr) 37 048 31 221 32 281

čisté úrokové výnosy (v tis. eUr) 32 353 26 776 26 776

zisk/strata zdanení (v tis. eUr) 14 474 15 766 13 512

aktíva spolu (v tis. eUr) 935 246 787 942 712 343

vlastné imanie (v tis. eUr) 80 721 73 794 73 794

pomer prevádzkových nákladov  
k výnosom (cir)

39,86 % 36,34 % 38,00 %

návratnosť vlastného kapitálu (roe) 17,93 % 21,37 % 18,89 %

anaLýZa ÚroKoVých VýnoSoV  
podľa prodUKtoV

2016
tis. €

2015
tis. €

2014
tis. €

úrokové výnosy z finančného lízingu 26 260 21 939 21 593

úrokové výnosy zo spotrebného úveru 8 712 8 801 10 255

spolu 34 972 30 740 31 848

anaLýZa oStatných ÚroKoVých VýnoSoV
2016
tis. €

2015
tis. €

2014
tis. €

úroky z obchodných pôžičiek a preddavkov 
poskytnutých predajcom vozidiel

365 459 373

bankové úroky 9 22 60

úrokový výnos z úpravy hodnoty portfólia  
Vb Leasing SK

1 702 0 0

spolu 2 076 481 433

anaLýZa popLatKoV a proVíZií
2016
tis. €

2015
tis. €

2014
tis. €

výnosy z poistných provízií 2 722 2 140 57

iné poplatky 653 356 332

spolu 3 375 2 496 389

anaLýZa oStatných VýnoSoV
2016
tis. €

2015
tis. €

2014
tis. €

výnosy z operatívneho lízingu 14 887 12 506 13 515

dividenda z dcérskej spoločnosti 1 854 2 814 2 028

výnosy zo spolupráce s pSa Finance 721 584 448

iné prevádzkové výnosy 310 972 533

spolu 17 772 16 876 16 524

hoSpodárSKy VýSLedoK a diVidenda 2016 2015 2014

zisk/strata po zdanení (v tis. eUr) 14 474 15 766 13 512

počet akcií (v ks) 15 000 15 000 15 000

zisk/strata na 1 akciu (v tis. eUr) 0,96 1,05 0,90



predstavenstvo spoločnosti ČSob Leasing, a.s., navrhuje rozdeliť 
dosiahnutý zisk po zdanení [profit after tax (pat)] za rok končiaci 
31. decembra 2016 vo výške 14 474 000 eUr takto:

roZdeLenie ZiSKU V roKU 2016

disponibilný zisk/strata (v tis. eUr) 14 474

prídel do sociálneho fondu (v tis. eUr) 108

prídel do rezervného fondu 0

Výplata dividend pre akcionára 0

nerozdelený zisk (+)/(–) (v tis. eUr) 14 366

reZerVný Fond:
Slovenská legislatíva vyžaduje, aby 10 % z čistého zisku vykázaného 
v účtovnej uzávierke spoločnosti sa prevádzal ako nerozdeliteľný 
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do zákonného rezervného fondu až dovtedy, kým táto rezerva 
nedosiahne 20 % výšky základného imania spoločnosti.  
K 31. decembru 2016 dosiahla suma v tomto fonde 9 958 tis. eUr, 
čo predstavuje 20 % základného imania spoločnosti.

SociáLny Fond:
predstavenstvo navrhuje previesť zo zisku dosiahnutého v roku 
2016 do sociálneho fondu sumu 107 500 eUr.

neroZdeLený ZiSK:
predstavenstvo navrhuje previesť zvyšok zisku dosiahnutého 
v roku 2016 vo výške 14 366 tis. eUr do nerozdelených ziskov 
minulých období.

9/ NÁVRH NA VYSPORIADANIE FINANČNÉHO 
VÝSLEDKU SPOLOČNOSTI ZA ROK 2016

ZáKLadné iManie 2016 2015 2014

opis akcií:

druh kmeňová kmeňová kmeňová

Forma na meno na meno na meno

podoba zaknihovaná zaknihovaná zaknihovaná

počet ks 15 000 15 000 15 000

celkový objem emisie 49 790 850 € 49 790 850 € 49 790 850 €

nominálna hodnota akcie 3 319,39 € 3 319,39 € 3 319,39 €

Základné imanie 49 790 850 € 49 790 850 € 49 790 850 €

ČLenoVia predStaVenStVa ČSob LeaSinGU, a.S.,  
V roKU 2016
ing. richard daubner
ing. pavol bojanovský
ing. Michal hollý

ČLenoVia doZorneJ rady ČSob LeaSinGU, a.S.,  
V roKU 2016
ing. Juraj ebringer
JUdr. ľuboš ondrejko
Mgr. Miroslav tkáč
Mgr. Miroslav tkáč do 27. 10. 2016
rndr. Lucia rosová od 28. 10. 2016

10/ ŠTATUTÁRNE ORGÁNY SPOLOČNOSTI  
ČSOB LEASING, A.S.
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11/PERSONÁLNA A MZDOVÁ POLITIKA ZA ROK 2016
ľudia sú najväčšou hodnotou našej spoločnosti. profesionalita, 
pracovitosť a lojálnosť našich zamestnancov sú základným  
pilierom stability spoločnosti. Za vynikajúcimi výsledkami, ktoré 
spoločnosť ČSob Leasing dosiahla v roku 2016, stoja práve 
naši zamestnanci. Vďaka ich pracovnému nasadeniu, zmyslu 
pre inovácie, tímovému duchu a odhodlaniu sme opäť obhájili 
pozíciu lídra na trhu.
riadenie ľudských zdrojov prispieva k efektívnemu plneniu 
cieľov spoločnosti tým, že sa stará o stabilizáciu, motiváciu, 
spokojnosť a zvyšovanie výkonnosti zamestnancov. napriek 
akvizícii so spoločnosťou Vb Leasing SK dosiahla fluktuácia  
v roku 2016 úroveň 15,8 %.
Vedenie spoločnosti každý rok kladie dôraz na rozvoj a vzdelá-
vanie svojich zamestnancov a snaží sa im vytvoriť optimálne 
pracovné podmienky. Spoločnosť ČSob Leasing dbá na to, 
aby sa prostredníctvom optimálne nastaveného motivačného 
systému posilňovala nielen tímová, ale i osobná zodpovednosť 

jednotlivca za výsledky spoločnosti. Spoločnosť ČSob Leasing 
neustálym zlepšovaním procesov a efektívnym riadením nákla-
dov zvyšuje produktivitu práce. 
K 31. 12. 2016 vykazoval ČSob Leasing priemerný evidenčný 
počet 234,4 zamestnancov. nárast počtu zamestnancov oproti 
roku 2015 je tiež spôsobený akvizíciou Vb LeaSinG SK (v roku 
2015 priemerný počet 190,3 zamestnancov). podiel zamestnan-
cov s vysokoškolským vzdelaním naďalej predstavuje viac ako 
polovicu. Zvýšenie priemerného služobného veku zamestnan-
cov na úroveň 6,44 roka (v roku 2015 to bolo 6,41) potvrdzuje 
pozíciu spoločnosti ČSob Leasing ako stabilného zamestná-
vateľa. rovnako pozitívne výsledky spoločnosť dosahuje aj  
v demografickom vývoji zamestnancov. priemerný fyzický vek 
zamestnancov mierne klesol na úroveň 39,31 roka ( v roku 2015 
to bolo 39,33 roka). pomer mužov a žien v spoločnosti bol  
k 31. 12. 2016 na úrovni 34 % ku 66 %. 

SociáLna poLitiKa
ČSob Leasing je súčasť stabilnej ČSob Finančnej skupiny  
a je vnímaný ako atraktívny zamestnávateľ, ktorý ponúka prácu  
s možnosťou sebarealizácie, odborného i profesionálneho rastu.  
K motivácii našich zamestnancov okrem prostredia, v ktorom 
pracujú, možnosti realizácie sa v zaujímavých projektoch  
a aktivitách výrazne prispieva aj systém sociálnej a benefitnej 
politiky.
Spoločnosť ČSob Leasing sa na základe zrealizovaného priesku-
mu spokojnosti zamestnancov venuje tematike Work-Life-ba-
lance, ktorá zamestnancom prináša viac možností nájsť rovno-
váhu medzi pracovným a súkromným životom a je podporovaná 
rôznymi aktivitami a benefitmi spoločnosti.
Medzi hlavné benefity poskytované spoločnosťou patrí príspevok 
zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok 
na životné poistenie, cafeteria poukážky, poskytovanie ďalšieho 
pracovného voľna nad rámec Zákonníka práce, preventívne 
lekárske prehliadky, kompenzácia práceneschopnosti, poskyto-
vanie sociálnej výpomoci, organizácia celofiremného stretnutia, 
príspevok na teambuildingové aktivity, príspevok na opateru 
detí počas prázdnin, odmeny pri pracovných a významných 

životných jubileách a zvýhodnenia na produktoch celej ČSob 
Finančnej skupiny.

VZdeLáVanie a roZVoJ ZaMeStnancoV
ČSob Leasing zvyšuje úroveň odbornosti svojich zamestnancov 
zabezpečovaním potrebných vzdelávacích aktivít zameraných 
na rozvoj odborných a osobnostných zručností zamestnancov. 
odborný a osobnostný rozvoj zamestnancov je realizovaný 
rôznou formou vzdelávania od externých školení, cez interné 
vzdelávanie, skupinové workshopy aj individuálne rozvojové 
tréningy. 
V roku 2016 boli realizované vzdelávacie a rozvojové programy 
zamerané na odborné a obchodné zručnosti, ďalej rozvojové 
programy na interpersonálne zručnosti pre tímy a jednotlivcov, 
programy pre manažérov spoločnosti zamerané na leadership 
a interpersonálne zručnosti. dôležitou súčasťou je aj účasť na 
odborných podujatiach a konferenciách, ktoré sú potrebné  
k vzdelávaniu sa v odborných oblastiach jednotlivých špecia-
listov a manažérov. 
Súčasťou vzdelávania v spoločnosti ČSob Leasing sú aj jazykové 
kurzy pre zamestnancov v súlade s potrebami spoločnosti.
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VýVoJ prieMerného poČtU ZaMeStnancoV
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poslaním ČSob Leasingu je naplnenie vízie: Byť najlepšou 
lízingovou spoločnosťou pre dlhodobé partnerstvo. Prinášať 
pozitívny zážitok svojim profesionálnym prístupom, využíva-
ním inovatívnych technológií a poskytovaním komplexnej 
obsluhy s využitím produktov ČSOB skupiny. 
V roku 2017 sa firma zameria na rozvoj ľudí s cieľom zabezpe-
čenia profesionálneho a odborného prístupu k zákazníkom, 
s dôrazom na zvyšovanie flexibility a komfortu vo vzájomnej 

komunikácii. Vďaka digitalizácii a prostredníctvom podpisova-
nia zmlúv elektronicky sa spoločnosť približuje k cieľu stať sa 
bezpapierovou firmou. Spoločnosť bude naďalej podporovať 
predaj produktu operatívny lízing, rozvíjať nielen ponuku ďal-
ších produktov a služieb ČSob Leasingu, ale aj celého radu 
skupinových produktov ČSob Finančnej skupiny. napĺňaním 
strategických cieľov sa dosiahne spokojnosť partnerov, zamest-
nancov i akcionára.

12/ZAMERANIE A CIELE NA ROK 2017
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podľa Zákona o účtovníctve, ktorý je účinný od 1. januára 2008, je valné zhromaždenie povinné (po odporúčaní) potvrdiť audítora, 
ktorý overí účtovnú uzávierku dozornej rady.
na základe návrhu predstavenstva dozorná rada ČSob Leasing, a.s., odporúča jedinému akcionárovi schváliť spoločnosť pricewa-
terhousecoopers Slovensko, s.r.o., ako audítora spoločnosti.
ak by skupina Kbc Group eXco v budúcnosti rozhodla o zmene osoby audítora, tento súhlas bude prehodnotený.

13/SCHVÁLENIE AUDÍTORA

táto oblasť je spracovaná v poznámkach k ročnej účtovnej uzávierke.

14/SPRAVOVANIE HLAVNÝCH RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenej výročnej správy nenastali žiadne skutočnosti osobitného významu.

17/ UDALOSTI PO SÚVAHOVOM DNI

V uvedenom období spoločnosť nemala žiadne náklady na výskum a vývoj.

15/NÁKLADY NA VÝSKUM A VÝVOJ

Spoločnosť nemá žiadnu pobočku mimo Slovenska.

16/POBOČKY V ZAHRANIČÍ
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dozorná rada ČSob Leasing, a.s., ako najvyšší kontrolný orgán spoločnosti, bola počas svojich zasadnutí v roku 2016 podrobne 
informovaná o činnosti predstavenstva, ako aj o pokroku v obchodnej činnosti, obchodných výsledkoch spoločnosti a realizácii 
strategických zámerov spoločnosti.
V roku 2016 sa konali štyri pravidelné zasadnutia dozornej rady:
22. januára,  22. apríla, 22. júla a 21. októbra 2016.
V roku 2016 sa konalo 1 pravidelné zasadnutie valného zhromaždenia: 22. apríla 2016.

V roku 2016 dozorná rada pracovala v nasledovnom zložení:
na zasadnutí, ktoré sa konalo 22. januára 2016, bolo zloženie dozornej rady nasledovné:
ing. Juraj ebringer, JUdr. ľuboš ondrejko, Mgr. Miroslav tkáč

na zasadnutí, ktoré sa konalo 22. apríla 2016, bolo zloženie dozornej rady nasledovné:
ing. Juraj ebringer, JUdr. ľuboš ondrejko, Mgr. Miroslav tkáč

na zasadnutí, ktoré sa konalo 22. júla 2016, bolo zloženie dozornej rady nasledovné:
ing. Juraj ebringer, JUdr. ľuboš ondrejko, Mgr. Miroslav tkáč

na zasadnutí, ktoré sa konalo 21. októbra 2016, bolo zloženie dozornej rady nasledovné:
ing. Juraj ebringer, JUdr. ľuboš ondrejko, rndr. Lucia rosová

dozorná rada splnila všetky podmienky s cieľom splniť svoje povinnosti v súlade so zákonom a stanovami spoločnosti a tiež prie-
bežne dohliadať na činnosť spoločnosti, ako aj na jej riadiace činnosti.

18/ SPRÁVA O ČINNOSTI DOZORNEJ RADY 
SPOLOČNOSTI ČSOB LEASING, A.S.,  
V ROKU 2016



ČSOB Leasing, a.s.
Panónska cesta 11
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Slovak Republic
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E-mail: info@csobleasing.sk
Web: www.csobleasing.sk


