Doplňující informace banky k Výroční zprávě za rok 2008
1. Strana 15 oddíl: Odměny auditorům
Doplnění textu:
Náklady na auditorské služby představují za rok 2008 částku 1 427 tis. Kč za audit účetní závěrky roku
2008.

2. Strana 15 oddíl: Právní předpisy, kterými se Banka řídí při své činnosti
Doplnění oddílu s následujícím textem:
Předmětem podnikání je provádění bankovních obchodů a poskytování bankovních služeb
v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí podle právních předpisů pro činnost bank.
Předmětem podnikání je zejména:
a) přijímání vkladů od veřejnosti,
b) poskytování úvěrů,
c) platební styk a zúčtování,
d) vydávání hypotečních zástavních listů,
e) poskytování bankovních informací,
f) investování do cenných papírů na vlastní účet.
Pokud zvláštní zákon podmiňuje výkon některé činnosti udělením povolení (licencí),
společnost může takovou činnost provádět až poté, kdy bude povolení (licence) podle
zvláštního zákona uděleno. Emitentovi bylo uděleno povolení k výkonům činností uvedených
výše na základě rozhodnutí České národní banky č.j. 2002/4220/520 ze dne 31. října 2002,
které nabylo právní moci dne 13. listopadu 2002 a rozhodnutím České národní banky
č.j. 2003/4171/520 ze dne 10. 10. 2003, které nabylo právní moci dne 14. 10. 2003.
Banka řídí svou činnost, kromě obecně platných předpisů (obchodní zákoník 513/1991 Sb., občanský
zákoník 40/1964 Sb., zákoník práce 262/2006 Sb. apod.), zejména speciálními předpisy (zákon o
bankách 21/1992 Sb., zákon o dluhopisech 190/2004 Sb. zákon o účetnictví 563/1991 Sb. zákon o
České národní bance 6/1993 Sb.) v platném znění.

3. Strana 15 oddíl: Popis skupiny, jejíž je Banka součástí
Doplnění oddílu s následujícím textem:
Banka je součástí skupiny Wüstenrot Holding AG, Stuttgart, Spolková republika Německo, přičemž
rozhodující vliv na řízení společnosti Wüstenrot hypoteční banky a.s. vykonává přímo společnost
Wüstenrot & Württembergische AG, se sídlem Stuttgart, D – 70176, Spolková republika Německo.

4. Strana 15 oddíl: Popis povahy této kontroly a přijatých opatření, která mají
zajistit, aby této kontroly nebylo zneužito
Doplnění oddílu s následujícím textem:
Wüstenrot & Württembergische AG, Stuttgart ovládá Banku na základě dispozice s většinou hlasů
plynoucích z účasti v Bance ze strany Wüstenrot & Württembergische AG, Stuttgart.
Banka důsledně dodržuje právní předpisy platné na území České republiky, které zabraňují zneužití
této kontroly.

