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Profil společnosti

Management Team

Naši zakladatelé přišli před více než 190 lety s myšlenkou založení instituce, která bude svými
službami napomáhat prosperitě jednotlivců, podnikatelů, korporací i neziskovým organizacím
v celé České republice. I nadále chceme být jejich průvodci složitým finančním světem. Naší
ambicí je být dostupní tam, kde nás klienti v daný moment potřebují. To jim umožňujeme
širokou sítí poboček v každém regionu, stejně jako přítomností v digitálním světě.

Tomáš Salomon
předseda představenstva

Wolfgang Schopf
místopředseda představenstva, zodpovědný
za finanční řízení

Daniela Pešková
členka představenstva, zodpovědná za
retailové bankovnictví

Základní informace (k 30. 6. 2016, konsolidované):

Pavel Kráčmar
člen představenstva, zodpovědný za
korporátní bankovnictví a finanční trhy

Karel Mourek
člen představenstva, zodpovědný za řízení
rizik

Struktura akcionářů
Podíl na hlasovacích právech:

Novinky pro klienty






Nový úvěr Peníze na klik přináší klientům rezervu na nečekané výdaje. Peníze na klik
jsou peníze navíc, které máte k dispozici vedle svého účtu. Po sjednání úvěru lze
převádět peníze kdykoliv, opakovaně a bez papírování. Za úvěr se platí až v moment
čerpání a splátky jsou vždy stejně vysoké - ve výši 5 % z úvěrového limitu.
Biometrické podepisování dokumentů můžete využít již v 305 pobočkách. Při
biometrickém podepisování využije klient místo papírového dokladu speciální zařízení,
tzv. signpad či tablet. Tato elektronická destička snímá kromě tvaru podpisu ještě celou
řadu dalších jedinečných charakteristik podpisu, např. rychlost, tlak a jeho průběh v čase.
S Půjčkou bez papíru od České spořitelny můžete mít peníze na účtu do 15 minut od
online uzavření smlouvy. To vše z pohodlí domova a bez nutnosti chodit do pobočky.
Vyřízení půjčky je stejně jako mimořádná splátka či úplné doplacení půjčky zdarma.
Online můžete refinancovat i hypotéku u České spořitelny.

 Pro vrácení drobných půjček mezi přáteli mohou naši klienti využít jednoduchou mobilní
aplikaci Friends 24. Příjemcem platby mohou být i neklienti banky. Peníze můžete poslat
pomocí SMS, emailu, Facebook Messengeru, WhatsApp, Viberu a dalších. Další mobilní
aplikaci, kterou nabízíme, je Melinda. Díky ní můžete jednoduše darovat peníze
dobročinným a neziskovým organizacím.
 Online PLATBA 24 se rozšířila do dalších několika stovek e-shopů, které využívají
bránu poskytovatele Global Payments. Výhodou funkce PLATBA 24 jsou předvyplněné
platební údaje, které pouze zkontrolujete a následně potvrdíte. Obchodník okamžitě ví, že
jste zaplatili, a vaši zásilku tak může ihned distribuovat. Global Payments webpay je
nejpoužívanější platební bránou v České republice, která doposud sloužila především pro
placení kartou.

99,52 %, jiní 0,48 %
Základní kapitálová struktura:

98,97 %, samosprávy 0,59 %, jiní 0,44 %

Úvěrový rating

S&P
Fitch
Moody's

Dlouhodobý
AAA2

Krátkodobý
A2
F2
Prime-1

Výhled
Negativní
Stabilní
Stabilní

Vybrané finanční údaje (Kč miliony; IFRS)

Provozní výnosy
Provozní náklady
Provozní zisk celkem
Čistý zisk za účetní období
Aktiva celkem
Klientské úvěry celkem
Klientské vklady celkem
Vlastní kapitál celkem
Poměrové ukazatele
Návratnost kapitálu (ROE)
Náklady vůči výnosům
(Cost/income)
Pohledávky za klienty / závazky
ke klientům
Kapitálová přiměřenost - poměr
Tier1+2

30. 6.
2016
18 972
-8 782
10 190
8 238
1 037 346
569 016
763 077
114 044

13,5 %
46,3 %
72,5 %
19,6 %

Meziroční
změna
-4,9 %
-3,3 %
-6,1 %
12,5 %
12,3 %
7,7 %
10,5 %
10,6 %
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Jsme jedničkou na trhu

Erste Group v kostce (data k 30. 6. 2016)
Počet klientů
zaměstnanců
poboček
bilanční suma
čistý zisk

15,7 mil.
44 300
2 704
204,5 mld. EUR
841,7 mil. EUR

Obchodní pozice Erste Group





Zdroje: statistika ČNB, MMR, AKAT, Asociace bankovních karet

Aktuálně z banky


Česká spořitelna vykázala k 30. červnu 2016 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk
počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši
8,2 mld. Kč. Za srovnatelné období loňského roku představoval zisk 7,3 mld. Kč. Provozní zisk
meziročně poklesl na 10,2 mld. Kč z 10,9 mld. Kč.



Hrubý objem klientských úvěrů se v meziročním srovnání zvýšil o 7,7 % na 569,0 mld. Kč.
Portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS) dosáhlo objemu 310,9 mld. Kč, což představuje
meziroční nárůst o 6,9 %, především díky dvojcifernému růstu hypoték fyzickým osobám.
Ty dosáhly 196,0 mld. Kč. Nárůst úvěrů velkým korporacím se projevil v celkovém navýšení
objemu úvěrů podnikatelským subjektům o 6,3 %.



Závazky ke klientům dosáhly objemu 763,1 mld. Kč a v porovnání s 1. pololetím loňského
roku vzrostly o 10,5 %. Vklady domácností se zvýšily o 6,0 % na 553,0 mld. Kč. Vklady
firemní klientely se zvýšily o 30,4 % na 138,3 mld. Kč. Vklady klientů veřejného sektoru se
zvýšily o 14,9 % na úroveň 71,7 mld. Kč.



SERVIS24 je podle veřejnosti nejlepší bankovní mobilní aplikací. V hodnocení Euromoney
získala Česká spořitelna již poněkolikáté titul Czech Republic’s Best Bank. V soutěži Zlaté
koruny banka obhájila 1. místo za Společenskou odpovědnost, za úvěr od Buřinky a za
Flexi životní pojištění.

Zajímavosti
… Práci v České republice má nejvíce lidí od roku 1993. Míra zaměstnanosti ve 2. čtvrtletí 2016 dosáhla
téměř 72 %. Na vysoké zaměstnanosti se podílejí hlavně lidé vyššího věku. Ekonomika se tak přiblížila do
těsné blízkosti plné zaměstnanosti. 1)

Jeden z předních poskytovatelů finančních služeb a
produktů ve východní části EU
Jedna z TOP 3 bank na našich klíčových trzích v CZ, AUT,
SK, RO, HU a HR
Lídr v oblasti inovací pro retailové bankovnictví na svém
domovském trhu v Rakousku
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Andreas Treichl, CEO
Gernot Mittendorfer, CFO a CPO
Andreas Gottschling, CRO
Peter Bosek, Retailové bankovnictví
Jozef Síkela, Korporátní bankovnictví & trhy
Petr Brávek, COO

Erste Group v 1. pololetí 2016
“S potěšením oznamujeme, že
jsme se ziskem přesahujícím
800
milionů
EUR
dosáhli
nejlepšího pololetního výsledku v
historii naší společnosti. Naše
jádrová kapitálová přiměřenost
ve výši 13,3 % jasně převyšuje
požadovanou
úroveň
a
poukazuje na naši silnou kapitálovou vybavenost. Také nám
dovoluje v klidu sledovat výsledky nedávných zátěžových testů.
Vývoj kvality našich aktiv je rovněž potěšitelný. Téměř 17%
snížení objemu rizikových úvěrů je historicky nejlepším
zlepšením za pololetí. Nicméně působíme v evropském
ekonomickém a politickém prostředí, na které dopadá stín
nejistoty, kde jsou na banky již roky uvalovány speciální daně, a
v němž jsou v oblibě politické zásahy do poplatkové politiky v
privátním sektoru, a to i ve chvíli, kdy se po bankách požaduje,
aby kapitál vytvářely rychlejším tempem.
Věříme, že budeme schopni udržet pozitivní trend v obchodování
s našimi zákazníky a také díky dalším investicím do našich
úspěšných digitálních projektů,“ uvedl Andreas Treichl, generální
ředitel Erste Group Bank AG.

Struktura akcionářů

… Tuzemské banky poskytly lidem v 1. pololetí 2016 rekordních
53 685 hypoték za celkem 102 miliard korun. K těmto objemům
napomáhají velmi nízké úrokové sazby, dobrá kondice ekonomiky
a rostoucí příjmy domácností. 2)
… Populární hrou na mobilních zařízeních se v letních měsících stala
Pokémon Go. V České republice už podobné geolokační hry vznikly
dříve, například hra Veltrusy: Ostrov pokladů nebo Duch Čakovic. 3)
Zdroje: 1) ČSÚ, 2) MMR, 3) Hospodářské noviny

Makroekonomický výhled pro střední a východní Evropu
Země střední a východní Evropy (SVE) i během první poloviny letošního roku pokračovaly ve velmi
solidním růstu. Ve druhém čtvrtletí rostly slovenská, polská a rumunská ekonomika o více než 3%. Růst
HDP v České republice a Maďarsku byl zhruba 2,5%. Především u ČR to bylo ale z velké části způsobeno
silnými loňskými veřejnými investicemi financovanými z EU fondů, jejichž pomalejší příliv v porovnání
s loňským rokem bude hlavním důvodem pro zpomalení růstu HDP v letošním roce. Růst HDP v Srbsku byl
ve druhém čtvrtletí sice pod 2%, nicméně postupně v Srbsku dochází ke zlepšení ekonomické výkonnosti.
Celkově je ekonomický růst v SVE zemích podporován jak zahraniční, tak i domácí poptávkou, za níž stojí
sílící trh práce v podobě růstu zaměstnanosti a reálných mezd. Podobný vývoj očekáváme také v druhé
polovině letošního a příštím roce. Navíc i nadále ekonomický růst za SVE země převyšuje vývoj
v eurozóně.

Kotace na burzách a zahrnutí v indexech
Kotace

Index

Vídeňská burza cenných papírů
Pražská burza cenných papírů
Bukurešťská burza cenných papírů






ATX
PX
ROTX

Váha
(31. 7. 2016)
21,32%
20,12%
20,30%

Veřejně obchodována v USA v programu Level I ADR
MSCI Standard Index
DJ Euro Stoxx Banks Index
FTSEurofirst 300 Index

Úvěrový rating
S&P
Fitch
Moody's
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Dlouhodobý
BBB+
BBB+
Baa1

Krátkodobý
A-2
F2
P-2

Výhled
Stabilní
Stabilní
Stabilní

