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Analytický tým České spořitelny posílí uznávaný ekonom Petr Zahradník a 

Michal Skořepa 

 

Od 1. září 2016 se do České spořitelny po čtyřech letech vrací ekonom Petr Zahradník, analytik a ekonomický 

expert specializující se na problematiku Evropské unie. Před lety v bance sestavil tzv. EU Office. V půlce září 

spořitelní analytický tým posílí také Michal Skořepa, který do banky přijde z ČNB.  

 

„Z návratu do České spořitelny mám velkou radost, těším se na spolupráci se starými známými i novými 

kolegy. Věřím, že díky svým zkušenostem a rokům věnovaným evropské otázce posílím expertízu 

analytického týmu,“ uvedl Petr Zahradník.  

 

Petr Zahradník je uznávaný ekonom, konzultant a poradce, který byl od roku 2009 členem Národní ekonomické rady 

vlády (NERV). V letech 1993 – 1995 působil v Ústavu pro evropská a mezinárodní studia při Úřadu lucemburské 

vlády a v Mezinárodním ústavu pro analýzu aplikovaných systémů v rakouském Laxenburgu. Po návratu do České 

republiky působil více než sedm let jako makroekonomický analytik v soukromých společnostech aktivních na 

kapitálovém trhu – Česká spořitelna (2003 -  2012), kde založil a vedl spořitelní EU Office, Conseq Finance (1999 – 

2003) a Patria Finance (1995 – 1997). V letech 2015 -02015 byl ekonomem a ředitel kanceláře ČEZ v Bruselu. Od 

roku 2015 působil jako nezávislý ekonom, konzultant a poradce – byla například členem Evropského hospodářského 

a sociálních výboru, poradcem prezentace Hospodářské komory ČR či poradcem evropského parlamentu především 

oblast rozpočtové politiky EU a dalších součástí hospodářské politiky EU. 

 

Analytický tým České spořitelny: 

David Navrátil, hlavní ekonom ČS: makroekonomické analýzy – 724 249 366 

Jiří Polanský, analytik ČS: makroekonomické analýzy – 739 388 733 

Jana Urbánková, analytička ČS: makroekonomické analýzy – 739 388 733 

Michal Skořepa, analytik ČS: makroekonomické analýzy – 736 524 596 

Petr Zahradník, analytik ČS: problematika EU, strukturální analýzy a poradenství – 602 558 802 

Roman Sedmera, analytik ČS: makroekonomické analýzy hlavních ekonomik (USA a EMU), komodity - 735 718 324  

Petr Bártek, analytik ČS: akciové analýzy - 724 972 089 

Jan Šumbera, analytik ČS: akciové analýzy - 735 718 327 

Pavel Smolík, analytik ČS: akciové analýzy - 735 158 508 
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Od 12. září 2016 bude novým členem analytického týmu banky také Michal Skořepa, který se bude věnovat 

prognózám vývoje bankovního trhu a české ekonomice. Do České spořitelny přichází z České národní banky. V ČNB 

vedl odbor měnové politiky, následně byl také vrchním ekonomem v odboru finanční stability a poradcem bankovní 

rady. Je spoluautorem publikací pro děti a mládež v oblasti finanční gramotnosti. Na základě svých dlouholetých 

přednášek na IES FSV UK vydal v roce 2011 v nakladatelství Palgrave Macmillan učebnici základů behaviorální 

ekonomie. Od roku 2004 působí v předsednictvu České společnosti ekonomické, v letech 2010-2011 byl jejím 

prezidentem. 

 

 

 

 
 
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 
 
Na českém trhu jsme bankou s nejdelší tradicí. Naše kořeny sahají až do roku 1825. Jsme moderní bankou orientovanou na 
drobné klienty, malé a střední firmy, města a obce. Máme nezastupitelnou roli ve financování velkých korporací a v poskytování 
služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 se můžeme opřít o silné zázemí středoevropské Erste Group. Naším společným 
cílem je nabídnout klientům takové služby, jaké potřebují bez ohledu na čas a místo. Naše postavení nám dovoluje udávat trend 
v zavádění moderních bankovních služeb i v technologických inovacích.  

 Počet našich klientů dosahuje téměř 5 milionů. Jsme tak největší bankou v České republice. 

 Zaujímáme první pozici na trhu klientských úvěrů (20% tržní podíl), hypoték (27% tržní podíl), spotřebitelských úvěrů, 
včetně kreditních karet a kontokorentů (30% tržní podíl) i v celkových vkladech (20% tržní podíl). Disponujeme nejširší 
sítí poboček a bankomatů. 

 Usilujeme o bezbariérovost našich služeb: máme první bezbariérové stránky www.bankabezbarier.cz; 239 
bezbariérových poboček; 26 poboček se službou simultánního přepisu pro neslyšící; více než 700 bankomatů 
uzpůsobených pro nevidomé.  

 Vzděláváme ke konkurenceschopnosti, nejen tím že posilujeme finanční gramotnost a jsme dlouhodobými partnery 
vysokých škol. Prostřednictvím Nadace Depositum Bonum usilujeme o zkvalitnění výuky přírodovědných a technických 
oborů. Díky Nadaci České spořitelny jsme s těmi, od nichž se společnost odvrací - zaměřujeme se na podporu 
seniorů, lidí s mentálním postižením a prevenci a léčbu drogové závislosti. 
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