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Česká spořitelna získala ocenění OVB Nejvstřícnější banka Handicap Friendly za svůj
přístup k osobám se zdravotním handicapem
 Česká spořitelna získala za I. čtvrtletí 2013 ocenění OVB Nejvstřícnější banka Handicap Friendly za
svůj přístup k osobám se zdravotním handicapem
 Hodnocení probíhalo na základě hlasování samotných osob se zdravotním postižením
 Česká spořitelna se vstřícnému přístupu k lidem se zdravotním handicapem věnuje dlouhodobě a
systematicky. Spolupracuje s různými organizacemi zabývající se podporou jejich specifických
potřeb

V soutěži OVB Vstřícná banka získala Česká spořitelna za I. čtvrtletí 2013 ocenění OVB Nejvstřícnější banka
Handicap Friendly za svůj přístup k osobám se zdravotním handicapem. Hodnocení probíhalo na základě
hlasování samotných osob se zdravotním postižením. Česká spořitelna se vstřícnému přístupu k lidem se
zdravotním handicapem věnuje dlouhodobě a systematicky. Spolupracuje s několika organizacemi, které se
zabývají podporou specifických potřeb této skupiny našich spoluobčanů.

Společně s Českým červeným křížem školí banka své zaměstnance v pobočkách ve správném přístupu ke
klientům se zdravotním handicapem, k seniorům a také v oblasti první pomoci. Do konce roku 2013 chce
proškolit až 800 zaměstnanců. Banka rovněž spolupracuje s Pražskou organizací vozíčkářů (POV), která
mapuje pobočky a bankomaty ČS z hlediska bezbariérovosti. Na základě jejich doporučení místa
přizpůsobujeme občanům na vozíku nebo i rodičům s dětskými kočárky. Česká spořitelna má v současné
době 383 bezbariérových poboček po celé ČR, což je více než polovina všech obchodních míst. Sjednocená
organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) zase vytipovala další desítky lokalit, které jsou vhodné
pro umístění audio modulů, které usnadňují obsluhu bankomatu slabozrakým a nevidomým klientům. Banka
má dnes již 136 takto upravených bankomatů. Lidé s handicapem, kteří nemohou obsluhovat bankomat, také
vyberou hotovost zdarma v pobočkách. Osoby se zhoršeným zrakem si mohou v pobočce zapůjčit brýle.
Česká spořitelna dále pokračuje v odstraňování všech bariér tak, aby se stala vstřícnější bankou a
přátelským místem nejen pro lidi s handicapem.

Výsledky průběžného mapování bankomatů a poboček České spořitelny, které provádí POV, jsou dostupné na
internetovém portálu Přes bariéry (http://www.presbariery.cz/objekty.html). Uživatelé zde v jednoduché aplikaci
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najdou veškeré informace o bezbariérových pobočkách a bankomatech České spořitelny podle jednotlivých
zmapovaných měst ČR.

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

Profil České spořitelny:
Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování
velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Česká spořitelna, jejíž historie sahá až do roku 1825, je členem Erste Group, jednoho
z největších poskytovatelů finančních služeb ve střední a východní Evropě. V České republice je bankou s největším počtem klientů a s nejširší sítí poboček a
bankomatů.
Užitek, který přinesla práce České spořitelny klientům a ekonomice v roce 2012:
České spořitelna a Stavební spořitelna ČS poskytly klientům v roce 2012 úvěry na bydlení ve výši 41,8 mld. Kč, jejichž prostřednictvím si pořídilo či
zrekonstruovalo bydlení téměř 40 000 rodin. ČS podporuje i českou ekonomiku: za rok 2012 odvedla státu na daních 4,175 mld. Kč. Je druhým
nejvýznamnějším plátcem daní v české ekonomice a prvním v bankovním sektoru. Pro českou ekonomiku také ČS od roku 2002 získala od Evropské investiční
banky celkem 950 mil. EUR (cca 23,9 mld. Kč). Většina prostředků je použita na financování malých a středních podniků, projekty veřejného sektoru, oblast
energetiky a životního prostředí. V roce 2012 financovala ČS celkem 45 bioplynových stanic s celkovým instalovaným výkonem 38,6 MWe. Od roku 2007 pak
financovala celkem 128 bioplynových stanic s celkovým výkonem 98,5MWe, čímž přispěla nejen ke stabilizaci zemědělských podniků, ale i k zvýšení
zaměstnanosti na venkově. ČS myslí také na českou společnost: Nadace České spořitelny poskytla během necelých 11 let (včetně roku 2012) české
společnosti přes 165 mil. Kč. Jen v roce 2012 rozdělila Česká spořitelna více než 80 mil. Kč na veřejně prospěšné účely. Dnů pro Charitu, které pořádá Česká
spořitelna pro své zaměstnance, se v minulém roce 2012 zúčastnilo 1879 dobrovolníků. ČS se díky projektu Dětská atletika podílela na vyškolení více než 200
trenérů a „rozhýbala“ tak více než 10 tisíc dětí. Ke konci roku 2012 bylo 119 bankomatů ČS uzpůsobeno pro nevidomé klienty a 384 poboček mělo
bezbariérový přístup.
Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti
Česká spořitelna udržuje a rozvíjí mecenášskou tradici, která stála u samého zrodu spořitelnictví před 180 lety. Podporuje charitativní neziskové společnosti a
organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné organizace, nadace a nadační fondy. V roce 2002 se stala zřizovatelem Nadace České spořitelny, jejímž
účelem je podpora projektů v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, veřejných a sociálních záležitostí, zdravotní péče, charity, komunálních aktivit, sportu a ekologie.
Z prostředků nadace jsou finančními dary podporovány neziskové charitativní společnosti a sdružení, jako např. Charita Česká republika, Život 90, Sananim,
Nadační fond Livie a Václava Klausových, Nadace VIA nebo Nadace Partnerství. Od roku 2005 zapojuje Česká spořitelna do charitativních aktivit svoje
klienty v rámci věrnostního Bonus Programu, jehož prostřednictvím mohou klienti své body za platby kartou věnovat na vybrané charitativní projekty. Od roku
2007 umožňuje Česká spořitelna všem svým zaměstnancům věnovat dva pracovní dny v roce na charitativní a obecně prospěšné účely. Svou společenskou
zodpovědnost na finančním trhu prezentuje Česká spořitelna iniciativou politiky zodpovědného úvěrování. V lednu 2008 stála u zrodu Poradny při finanční tísni,
nezávislé organizace, prvním svého druhu v ČR.
Erste Group
Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU. Zhruba 47 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby
16,6 milionům klientů v 2 900 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku). K prvnímu
čtvrtletí 2013 dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group 213,0 mld. EUR, čistý zisk činil 176,2 mil. EUR a poměr nákladů k výnosům 52,7%.
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