Rok 2014 v číslech

Denně ovlivňujeme ekonomiku této země

35,5 miliardy

21 840
hypoték poskytla
Česká spořitelna
v roce 2014

Kdyby tato částka financovala byty
v šestipodlažním panelovém domě,
byl by takový dům dlouhý téměř
15 kilometrů.

15 km

Při průměrné velikosti jednoho
domu s pozemkem 950 m2 by
tyto domy úplně pokryly plochu
městské části Praha 5.

korun činil objem nových
hypoték v roce 2014

26,1 miliardy

864

korun poskytla v roce 2014 Česká spořitelna
klientům prostřednictvím nových
spotřebitelských úvěrů

projektů na rozvoj českých
společností podpořila ČS z 1 150 milionů EUR
získaných od Evropské investiční banky

Za tuto cenu lze pořídit
40 sedmivozových vlakových
souprav Pendolino. V řadě
za sebou by takový vlak
měl 7,4 kilometru.

7,4

km

700 milionů
korun poskytla Česká spořitelna
z prostředků Evropské investiční
banky na projekty zaměřené
na úsporu energií

Pokud bychom tyto peníze
převedli na cenu těžebního dřeva,
vytvořili bychom les o stejné rozloze
jako vojenský újezd Brdy.

Za tuto částku lze
postavit elektrické
vedení v délce 200 km.
To je vzdálenost mezi
Prahou a Brnem.

850 milionů

korun poskytla Česká spořitelna
v rámci 200 projektů na financování
energetických úspor
Pokud bychom za tuto částku
nakoupili solární panely pro
výrobu elektřiny, jejich plocha
by byla shodná s plochou
878 tenisových kurtů.

1,5 miliardy
korun představuje objem poskytnutých úvěrů TOP
INOVACE investičním společnostem v roce 2014
Za tuto částku lze pořídit 7 500 malých větrných
elektráren. Pokud bychom je vedle sebe nahustili,
vytvořily by plochu o rozloze 12 hektarů,
což představuje 20 fotbalových hřišť.

87milionů
korun poskytla Česká spořitelna
v ČR v roce 2014 klientům nově
založených společností v rámci
programu INOSTART
Pokud bychom za tyto peníze
financovali např. notebooky, mohli
bychom jich koupit 5 500. Na sebe
naskládané by vytvořily komín
vysoký 130 metrů, což je
přesně dvojnásobek výšky
Petřínské rozhledny.

Rok 2014 v číslech
Denně ovlivňujeme životy lidí

3 144 314

1 561

aktivních platebních karet vydala
Česká spořitelna v ČR v roce 2014

bankomatů a platbomatů
České spořitelny v ČR

Na každých 51 km2 ČR připadá jeden
bankomat České spořitelny.

91,1 milionů

269 km

93,9 milionů

bezkontaktních transakcí
provedených u ČS v roce 2014

výběrů z bankomatů České spořitelny
bylo provedeno v roce 2014

Pokud bychom tyto transakce
převedli na kontaktní, „najezdily“ by
tyto karty zasunováním do terminálů
dohromady 6 573 kilometrů.
To je vzdušná vzdálenost mezi
Prahou a New Yorkem.

10 504
je počet zaměstnanců
Finanční skupiny ČS

5,035 milionů

Všichni tito zaměstnanci
by zcela zaplnili 60 třívozových
tramvajových souprav.

klientů má Česká spořitelna

Naším klientem
je statisticky každý
druhý občan ČR.

15,1 miliardy
korun představuje čistý zisk
České spořitelny za rok 2014
Pokud bychom tyto peníze v korunových
mincích naskládali vedle sebe, vytvořily
by pás, který by 8x obtočil celou
zeměkouli.

902,6 miliardy
je celková bilanční suma
České spořitelny
Za tyto peníze si lze
koupit více než 1,8 milionu
nových vozů Škoda Octavia,
cožmladoboleslavský závod
vyrobí za dva roky.

115 miliard
korun zaplacených přes terminály
České spořitelny v roce 2014

60 min

Každou hodinu tak vydají všechny bankomaty
České spořitelny částku 35 milionů korun. Hmotnost
všech vydaných bankovek za hodinu činí 50 kg,
což odpovídá jednomu běžnému pytli cementu.

Pokud bychom tyto karty naskládali do řady
vedle sebe, vytvořily by trasu dlouhou 269 km,
což je vzdušná vzdálenost mezi Prahou a Berlínem.

Hmotnost těchto peněz ve
stokorunových bankovkách představuje
920 tun. Tolik váží 33 letounů Boeing 737.

456

měst a obcí v ČR má
pobočku České
spořitelny

11 k

m

Průměrná vzdálenost
mezi dvěma pobočkami
České spořitelny
je 11 kilometrů.
Průměrná
vzdálenost
mezi dvěma pobočkami
České spořitelny je 11 kilometrů.

Rok 2014 v číslech
Denně pomáháme lidem v naší zemi

3,65 miliardy

1 929 milionů

korun odvedla v roce 2014 
Česká spořitelna státu na dani z příjmu

korun odvedla Česká spořitelna v roce 2014
na zdravotním a sociálním pojištění

Za tuto částku lze postavit 29
kilometrů nové dálnice.
To je např. úsek D1
z Brna do Vyškova.

2 099
dnů v rámci roku 2014
zaměstnanci ČS věnovali
projektu Den pro charitu
ve 144 organizacích

17 milionů

Za tuto částku by naše zdravotnictví
mohlo nakoupit 102 špičkových
počítačových tomografů.

Za stejnou dobu se lze
700x dostat ze Země na Měsíc.

korun rozdělila Nadace České spořitelny
v roce 2014 na veřejně prospěšné účely

610

25 km
Za tuto částku lze nakoupit 85 000 podpažních holí.
Pokud bychom z nich vytvořili plot, bude dlouhý 25 kilometrů.

bankomatů České spořitelny
je uzpůsobeno pro nevidomé
či zrakově postižené klienty

Statisticky tak každý třetí bankomat
České spořitelny umí obsloužit nevidomé klienty.

200

učitelů nachází každý měsíc podporu
v 21 regionálních vzdělávacích centrech,
které založila Nadace Depositum Bonum
Regionální centra jsou jednou z částí projektu Elixír do škol
určenou pro učitele fyziky, kteří hledají nové cesty,
jak zatraktivnit výuku.

60 milionů
korun vyplatila Česká spořitelna v roce 2014
na odměnách majitelům kreditních karet

Pokud bychom jako průměrnou odměnu vzali v úvahu
klasickou zmrzlinu, rozdali bychom 3 miliony kornoutů zmrzlin.
K jejich transportu by bylo zapotřebí 12 železničních cisteren.

1,45 miliardy
korun převedla Česká spořitelna
do Nadace Depositum Bonum
Za tuto částku by vystudovalo
na průměrné vysoké škole téměř
9 000 studentů. To je stejný počet
studentů, jaký má Technická
univerzita v Liberci.

2 miliony
korun rozdělila Nadace České
spořitelny charitativním
projektům z celé ČR v rámci
grantového programu
Za tuto částku je možné zafinancovat
kompletní výcvik deseti asistenčních
psů pro nevidomé.

