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Anonymní vklady vyplatí Česká spořitelna i v roce 2016
 Platnost anonymních vkladních knížek podle zákona o bankách skončila na konci roku 2002
 Klienti mohli peníze ze zákona vyzvednout až do konce roku 2012, Česká spořitelna období
prodloužila o tři roky až do konce roku 2015 - šlo o tzv. prodlouženou promlčecí dobu
 Česká spořitelna bude vklady vyplácet do odvolání i po skončení prodloužené promlčecí doby v
roce 2016
 V roce 2013 banka založila z mimořádného výnosu z anonymních vkladů Nadaci Depositum
Bonum
Vklady z anonymních vkladních knížek si mohou klienti vybírat i po roce 2015, po skončení tzv.
prodloužené promlčecí lhůty. Česká spořitelna se tak rozhodla vyjít klientům vstříc i nadále a vklady
vyplácet do odvolání i v roce 2016.
Podle zákona o bankách skončila na konci roku 2002 platnost anonymních vkladních knížek (po tomto
datu je banka nesmí dále úročit ani vydávat nové). Klienti si však mohli prostředky ze zákona
vyzvednout až do konce roku 2012, Česká spořitelna však toto období prodloužila o tři roky až do konce
roku 2015 - šlo o tzv. prodlouženou promlčecí lhůtu. Podle zákona pak tyto promlčené vklady propadají
bance, banka je tedy nemusí vyplácet.
Od roku 2012 jsou tak všechny nevyzvednuté vklady na anonymních vkladních knížkách majetkem správců
těchto prostředků. Česká spořitelna si je však dobře vědoma jejich původu a ví, že jsou výsledkem poctivého
střádání lidí. Proto se rozhodla věnovat všechny zbylé prostředky české společnosti prostřednictvím Nadace
Depositum Bonum, kterou v roce 2013 založila. Nadace se zaměřuje na zlepšení úrovně vzdělání, a to zejména
v technických a přírodních vědách, a za krátkou existenci se jí podařilo získat vysoký kredit u odborné veřejnosti
(učitelů a vzdělávacích autorit). Více informací na www.nadacedb.cz.
Z částky, kterou Česká spořitelna do nadace nepřevedla, vznikla rezerva pro klienty, kteří si ještě přijdou
vyzvednout vklady i po termínu.
Ke konci listopadu 2015 banka eviduje anonymní knížky s objemem 1,9 mld. Kč. Klienti si však od jejich
zrušení v roce 2002 vybrali už více než 98 % prostředků z anonymních vkladů. Na konci roku 2002, kdy
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skončila platnost anonymních vkladních knížek, evidovala banka anonymní vkladní knížky s objemem 120 mld.
Kč.
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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 – Pomáháme dobrým věcem
26 000 000 000 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 · 76 000 000 Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2014
věnovalI na obecně prospěšné projekty · 2 000 000 Kč rozdělila Nadace České spořitelny v roce 2014 celkem 35 charitativním projektům na základě
výsledků hlasování v našich dvou grantových programech pro zaměstnance a klienty · 10 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v
cca 900 českých městech a obcích · 2 092 zaměstnanců se v roce 2014 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. 234 našich poboček má bezbariérový
a 626 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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