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Nejlepší investiční společností ve střední a východní Evropě je podle 

magazínu The European Investiční společnost České spořitelny 

 

Porota odborného mezinárodního časopisu The European ocenila dlouhodobou 

vysokou kvalitu investičního procesu a správy aktiv Investiční společnosti České 

spořitelny (ISČS) a zvolila ji nejlepší investiční společností ve střední a východní 

Evropě pro rok 2015. The European je mezinárodně uznávaný magazín, který má 

170 000 pravidelných čtenářů po celém světě, jeho hlavním partnerem a zdrojem je 

agentura Thomson Reuters. 

 

„V poměrně krátké době je to už druhé ocenění od renomovaného zahraničního periodika. Vnímáme ho jako 

potvrzení kvality naší práce a máme z něj pochopitelně velkou radost. Zároveň je také pomyslným závazkem 

vůči všem našim klientům, že se i do budoucna budeme snažit mít laťku co nejvýše,“ řekl Martin Řezáč, 

předseda představenstva ISČS. 

 

ISČS je členem Erste Group a v České republice nabízí své produkty prostřednictvím pobočkové sítě České 

spořitelny. ISČS je specialistou v oblasti správy aktiv jak pro retailovou klientelu, kde spravuje aktuálně 36 podílových 

fondů s objemem majetku pod správou téměř 77 mld. Kč, tak i pro privátní a institucionální klientelu, kde objem 

majetku pod správou již dosáhl120 mld. Kč. Součástí klientské báze jsou tak rovněž klienti Erste Private Banking a 

Erste Premier. 

 

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny: 

 
 
Kristýna Havligerová   Klára Pačesová   
Tisková mluvčí ČS   Tiskové centrum ČS 
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz                                                         
 
 
 

 
 

Profil České spořitelny 

Česká spořitelna je největší bankou v České republice   Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje 

také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů  Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní 

a korporátní klienty  Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice  Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na 

českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití   Další zajímavé informace o České spořitelně zde. 
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Erste Corporate Banking – mimořádně silný partner v oblasti korporátního, investičního bankovnictví a finančních trhů 

Největší poskytovatel úvěrů firmám z pohledu celkové výše úvěrů  Přední aranžér syndikovaných, klubových, akvizičních a projektových řešení financování  

Leader ve sjednávání domácích i zahraničních emisí dluhopisů pro lokální i mezinárodní klienty  Jeden z hlavních poradců v oblasti fúzí a akvizic  Největší 

obchodník na kapitálových trzích v České republice měřeno počtem vydaných akcií (IPO i SPO) i jejich objemem  Jeden z nejvýznamnějších partnerů 

Evropské investiční banky ve střední Evropě  Přední konzultant v oblasti M&A pro místní i regionální klienty z podnikatelského i veřejného sektoru  Největší 

obchodník s EUR/CZK a přední poskytovatel služeb Treasury pro podnikové klienty i klienty z veřejného sektoru  Největší správce aktiv pro firemní a 

institucionální klienty  Další zajímavé informace o korporátním bankovnictví České spořitelny zde. 
 
Profil Erste Group 

Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU  Zhruba 45 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,2 milionům klientů 

v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku)  Ke konci roku 2014 dosáhla 
bilanční suma skupiny Erste Group EUR 196,3 mld. a poměr nákladů k výnosům 55,1 %. 
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