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Podezřelý z loupežného přepadení brněnské pobočky byl dopaden 

 

Muž, který je podezřelý z přepadení pobočky České spořitelny v Brně v pátek 16. října 2015, byl dopaden 

Policií ČR. Zadržení pomohla úzká spolupráce banky s policií a rychlé dodání fotek podezřelého.  

 

K přepadení pobočky České spořitelny došlo v Brně v ulici Lidická.  Byla při něm použita výhružka palnou 

zbraní, ale k použití zbraně nedošlo. Vše se odehrálo poměrně rychle a naštěstí se nikomu nic nestalo. Jak se 

v poslední době stává pravidlem, pachatel si odnesl poměrně malou částku. 

 

V zabezpečení poboček věnuje Česká spořitelna velkou pozornost prevenci, bezpečnostním technologickým 

systémům a patrollingu a v  pobočkách navíc omezuje množství hotovosti. Právě díky kvalitním bezpečnostním 

opatřením i velmi úzké spolupráci s Policií ČR, i přes celkové zhoršení bezpečnostní situace v ČR, počet 

přepadených poboček od roku 2008 klesá a také se stále zvyšuje procento objasněných loupežných přepadení. 

 

Zaměstnanci v pobočkách procházejí školením, ve kterém získají informace o tom, jak se zachovat v krizových 

situacích, mimo jiné například při přepadení. Připravit se na podobný zážitek dopředu je však těžké, a proto Česká 

spořitelna velmi oceňuje, že si mnozí z našich zaměstnanců, kteří se s takovou situací v minulosti setkali, dokázali 

udržet chladnou hlavu a projevili velkou míru duchapřítomnosti. Zaměstnancům individuálně poskytuje veškerou 

podporu, kterou potřebují, například pomoc psychologa a volné dny, aby se s nelehkou situací úspěšně vyrovnávali 

tak, aby se mohli co nejdříve vrátit zpět do běžného života. 

 

 

 

 

 

 
 

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

 
 
Kristýna Havligerová     
Tisková mluvčí ČS    
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz                                                         
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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. 
 
Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti 

5 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů  1 450 000 000 Kč jsme vložili do 

Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice  80 000 000 Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2012 věnovali na obecně 

prospěšné projekty  2 000 000 Kč jsme v roce 2013 rozdělili celkem 34 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v našich dvou grantových 

programech pro zaměstnance a klienty  8 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v 634 českých městech a obcích  1 887 dobrovolníků 

se v roce 2013 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme více než 16 000 hodin práce dobrovolníků  376 našich poboček má bezbariérový přístup 

a přes 250 našich bankomatů je uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty  2 pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou činnost 

díky spořitelním Dnům pro charitu  Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde. 
 
Profil Erste Group 

Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU  Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,4 milionům klientů 

v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku)  Ke konci 1. čtvrtletí 2014 
dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group EUR 203,9 mld., čistý zisk činil EUR 103,3 mil. a poměr nákladů k výnosům 57,0 %. 
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