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Obyvatelé Tábora mohou zaplatit nov ě za psa či za odpad p řes E-fakturu 
 

 Díky služb ě E-faktura mohou za čít klienti České spo řitelny v Tábo ře dostávat do svého internetového 

bankovnictví SERVIS 24 výzvy k uhrazení místních po platk ů za psa či za svoz komunálního odpadu  

 Město Tábor je první municipalitou, která za čala E-fakturu využívat. Možnost využívat E-fakturu 

získává více než 50 % českých m ěst, které pracují s ekonomickým systémem GINIS od f irmy Gordic  

 Česká spo řitelna p řichystala balí ček služeb „Chytré m ěsto“, který pomáhá m ěstům a obcím zavád ět 

moderní digitální technologie  

 

 „Kam jsem dal tu složenku na poplatek ze ps ů?“ „Už p řišla složenka za komunální odpad?“ Starosti, které 

čas od času řeší mnozí z nás, mohou odpadnout obyvatel ům města Tábor, kte ří využívají elektronické 

bankovnictví České spo řitelny. Díky služb ě E-faktura mohou za čít klienti České spo řitelny nov ě dostávat do 

svého internetového bankovnictví SERVIS 24 výzvy k uhrazení místních poplatk ů za psa či za svoz 

komunálního odpadu. Jednoduše a rychle mohou násled ně dané platby i provést. 

 

Jedná se o další z příkladů zavádění „chytrých“ technologií do českých měst, které pomáhá Česká spořitelna 

zprostředkovávat. V současné době mohou naši klienti přijímat a platit elektronické faktury, výzvy k platbě či e-

dokumenty od řady firem, např. od ČEZ, E.ON, innogy, ČEVAK a SmVaK Ostrava, Kooperativy, Pojišťovny České 

spořitelny, a mohou dostávat výpisy od ČS penzijní společnosti, Stavební spořitelny ČS a AXA penzijní společnosti. 

 

Město Tábor je první municipalitou, která začala E-fakturu využívat. Možnost využívat E-fakturu získalo nyní více než 

50 % českých měst, které pracují s ekonomickým systémem GINIS od společnosti Gordic, která do něj E-fakturu 

implementovala. Těmto městům bychom naše řešení v budoucnu rádi nabídli. Města tak budou moci uspořit až 70% 

nákladů na tisk, obálkování a doručení složenek a písemných upomínek. 

 

Výhodné jsou E-faktury i pro občany. Umožňují provádět platby rychle a bezpečně, bez opakovaného přepisování 

platebních údajů. Nehrozí tedy, že platba bude poslána na jiný účet, s jinou částkou nebo chybným variabilním 

symbolem. E-faktury jsou po zaplacení 24 měsíců archivované v internetovém bankovnictví SERVIS 24, kdykoliv je 

možné je převést do složky na vlastním počítači. Služba je přitom zdarma. 

 

Spolupráce s městy a obcemi patří mezi strategické záměry České spořitelny. Banka přichystala pro města speciální 

balíček služeb „Chytré město“, který pomáhá městům a obcím s přípravou a realizací moderních digitálních řešení. 
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Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny: 
 
Kristýna Havligerová   František Bouc 
Tisková mluvčí ČS   Tiskové centrum ČS 
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz                                                          
 
 
Profil České spo řitelny 
 
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), spotřebitelských úvěrů, včetně kreditních karet a 
kontokorentů (30% tržní podíl) i v celkových vkladech (20% tržní podíl). Na špici jsme i v oblasti hypoték (27% tržní 
podíl). Disponujeme nejširší sítí poboček a bankomatů. 

• Usilujeme o bezbariérovost našich služeb : máme první bezbariérové stránky www.bankabezbarier.cz ; 239 
bezbariérových poboček; 29 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 t ěmi, od nichž se spole čnost odvrací - zaměřujeme se na podporu 
seniorů, lidí s mentálním postižením a prevenci a léčbu drogové závislosti. 

 

 
 


