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Profil 
Na českém trhu jsme bankou s nejdelší tradicí. V roce 2015 slavíme 190 let od svého založení. 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. S 
počtem klientů přesahujícím 5 milionů jsme největší bankou v České republice.  
 

Kvalita na prvním místě 
Náš podíl na fungování českého bankovního trhu je výrazný. Navíc, od roku 2000 se můžeme opřít o silné 
zázemí středoevropské finanční skupiny Erste. Naším společným cílem je nabídnout klientům takové 
služby, jaké potřebují. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v zavádění moderních bankovních 
služeb i v technologických inovacích.  
 

Investujeme pro budoucnost 
Naše banka vznikla roku 1825, aby pomáhala lidem stát na vlastních nohou, a k tomu se hrdě hlásíme i 
dnes. Vzděláváme ke konkurenceschopnosti: každý rok podporujeme vzdělávání zhruba 10 miliony Kč. 
Od roku 2012 navíc prostřednictvím Nadace Depositum Bonum usilujeme o zkvalitnění výuky 
přírodovědných a technických oborů. Díky Nadaci České spořitelny jsme s těmi, od nichž se společnost 
odvrací. Boříme bariéry nejen na cestě k našim službám - za rok 2014 jsme například více než 
zdvojnásobili počet bankomatů uzpůsobených pro nevidomé. 

Pozice na bankovním trhu 
Jsme jednou ze 46 bank působících na českém bankovním trhu a trhem jsme vnímáni jako jedna ze tří 
největších tuzemských finančních institucí.  
Zaujímáme první pozici podle počtu klientů (5,0 mil.), podle úvěrů klientům (podíl 20 %), v hypotékách 

zaujímáme 27% tržní podíl, ve spotřebitelských úvěrech, včetně kreditních karet a kontokorentů (podíl  
33 %), podle celkových vkladů (podíl 20 %) – kde vklady drobných klientů dosahují  
26 % tržního podílu a vklady korporátních klientů 12 % a podle celkových aktiv (podíl 18 %). 
A druhou pozici na trhu podílových fondů (podíl 26 %*). 
 

* Údaj k 31. 12. 2014 
Zdroje: statistika ČNB, MMR, AKAT, Asociace bankovních karet 

Novinky v nabídce produktů 
 Nově si u České spořitelny můžete refinancovat svoji hypotéku od jiné banky bezpapírově – tedy 

bez zbytečné administrativy, bez dokládání příjmu a ocenění nemovitosti. Zároveň si můžete nově bez 
poplatku zarezervovat výhodnou úrokovou sazbu až rok dopředu.  

 Česká spořitelna nyní nabízí pevnou úrokovou sazbu u hypotečních úvěrů od 1,99 % ročně. Velmi 
nízké úrokové sazby nahrávají do ruky investicím jak do nemovitostí, tak i například do cenných 
papírů.   

 Podnikatelé si mohou nově sjednat investiční úvěr od České spořitelny se sazbou již od 1,89 % 
ročně, a to až do 30. června 2015. Investiční úvěr dokáže zajistit odpovídající částku pro rozvoj 
podnikání klienta a jeho konkrétní plány. Podnikatelský úvěr České spořitelny byl navíc několikrát 
oceněn Zlatou korunou jako nejlepší podnikatelský úvěr roku.   

 Zajímavé zhodnocení peněz doručily jak fondy konzervativní, tak i ty dynamické. Nejméně rizikový 
smíšený fond Konzervativní Mix přinesl klientům zhodnocení 2,25 % ročně na dvouletém 
investičním horizontu (k 13. 5. 2015). Pětiletá výkonnost akciového podílového fondu Top 
Stocks dosáhla hodnoty 15,55 % ročně a jeho roční výkonnost dosáhla hodnoty 31,86 % (k  13. 5. 
2015). ČS nemovitostní fond zhodnotil prostředky klientů na pětiletém horizontu o 3,03 % ročně. 
ISČS získala v květnu 2015 ocenění Nejlepší investiční společnost ve střední a východní Evropě 
za rok 2015 podle magazínu The European.   

 Půjčku České spořitelny je možné sjednat v každé pobočce, v internetovém bankovnictví SERVIS 24 
a SERVIS 24 Mobilní banka, v bankomatech ČS i přes bezplatnou linku 800 207 207. Půjčku od ČS 
lze tedy získat velmi rychle odkudkoliv.  

 Pro studenty od 18 let připravila Česká spořitelna k nově založenému FRESH účtu nabídku 
neomezeného počtu výběrů z bankomatů ČS a odchozí platby na dva roky zdarma. Nabídka je 

aktuální až do 30. června 2015.  

 Společnost Facebook ocenila marketingovou akci České spořitelny, během které banka využila 
sociální síť pro přímý prodej hypoték. Umístila ji na svoje globální webové stránky mezi případové 
studie světových značek. Facebook takto poukazuje na firmy, které ho dokáží unikátně a kreativně 
využívat. Česká spořitelna má na Facebooku více než 43 tisíc fanoušků, a je tak jedničkou v sociálních 
sítích mezi českými bankami.  

 Klienti České spořitelny si mohou stáhnout mobilní aplikaci MŮJ STAV, která doplňuje transakční 
aplikaci SERVIS 24 Mobilní banka. Aplikace pasivně zobrazuje zůstatky všech spořitelních 
produktů rychle, jednoduše a bezpečně. Možné je nahlížet do historie transakcí účtů, jednotlivé 
transakce filtrovat a zobrazit i jejich detaily. Aplikace MŮJ STAV je určena pro operační systémy 
Android 4.0 a iOS 7. 

 

Česká spořitelna v kostce (data k 31. 3. 2015) 

Počet klientů 5,0 mil. 
 zaměstnanců 10 545 
 bankomatů a platbomatů 1 568 
 poboček 634 
 hypotečních center 21 
 regionálních korporátních center pro SME 13 
 regionálních center pro klienty privátního  
 bankovnictví skupiny Erste 11 
 poboček Erste Premier 14 
 poboček pro zahraniční klienty 1 

Strategické cíle pro rok 2015 

Strategickou ambicí České spořitelny je být hlavní bankou svých 
klientů, dosáhnout tak jejich vysoké loajality a dosáhnout 
nadprůměrné kapitálové a likviditní pozice, tak jako i finančních 
výsledků. Česká spořitelna si chce nadále udržet a posílit své 
vedoucí postavení na trhu v retailových segmentech, předstihnout 
konkurenci v korporátních segmentech a stát se hlavní bankou 
v cílových odvětvích, v dlouhodobém horizontu se chce stát 
vedoucí bankou pro malé a střední podniky a klíčovou bankou pro 
velké a mezinárodní korporace. 

Pro dosažení této strategické ambice přijala Česká spořitelna 
v roce 2014 aktualizovanou strategii s označením „MIDI 17“, jejíž 
název je tvořen počátečními písmeny čtyř klíčových oblastí: 

 Multikanálová banka, 

 Inteligentní využití klientských dat, 

 Digitální transformace bankovních obchodů, 

 Integrace finančních a nefinančních služeb s cílem získání 
hmatatelné přidané hodnoty. 

Management Team 

 

Pavel Kysilka 
předseda představenstva 

 

Wolfgang Schopf 
místopředseda představenstva, zodpovědný 
za finanční řízení 

 

Daniel Heler  
člen představenstva, zodpovědný za korporátní 
a investiční bankovnictví, správu  
aktiv a finanční trhy 

 

Karel Mourek 
člen představenstva, zodpovědný za řízení 
rizik 

 

Tomáš Salomon 
člen představenstva, zodpovědný za drobné 
bankovnictví 

Úvěrový rating 

  Dlouhodobý Krátkodobý Výhled 

S&P 
A- A2 Sledováno 

s negativní 
implikací 

Fitch A- F2 Stabilní 

Moody's A2 Prime-1 Stabilní 
 

Vlastnická struktura: 

Podíl na hlasovacích právech: 

99,52 % Erste Group Bank AG, 0,48 % jiní 

Základní kapitálová struktura: 

98,97 % Erste Group Bank AG, 0,59 % samosprávy, 0,44% jiní 

Dceřiné společnosti: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EyPJcsPKTaM
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Aktuální zprávy z banky 
 Česká spořitelna vykázala k 31. březnu 2015 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný 

podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši  
3,7 mld. Kč. Meziročně tak poklesl o 8,4 % ze 4,0 mld. Kč. Provozní zisk meziročně vzrostl na 
úroveň 5,9 mld. Kč z 5,8 mld. Kč.  

 Rostoucí provozní zisk vylepšil ukazatel poměru nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) na 
42,8 % ze 43,8 %. 

 Výrazně se opět zvýšil brutto objem hypotečních úvěrů fyzickým osobám, a to o 8,2 % při objemu 
169,9 mld. Kč. Zásluhu na tomto nárůstu má zejména atraktivní nabídka České spořitelny a velmi 
nízké úrokové sazby. 

 Klientské vklady vzrostly meziročně o 5,9 % a dosáhly objemu 907,6 mld. Kč. Klienti si vedle 

běžných vkladových produktů oblíbili i umisťování volných prostředků do domácích a zahraničních 
podílových fondů, nebo do produktů Penzijní společnosti ČS. 

 Česká spořitelna evidovala k 31. březnu 2015 3,14 miliónu aktivních platebních karet, přičemž 
objem transakcí uskutečněných u obchodníků kartami ČS dosáhl 27,3 mld. Kč. 

 Česká spořitelna spustila druhé kolo úspěšné kampaně I vaše karta pomůže, kde opět věnuje 

minimálně 1 mil. Kč Domovu pro zrakově postižené Palata. Česká spořitelna Domov Palata 
podporuje od jeho založení, tzn. více než 120 let.  

 Česká spořitelna představila nový marketingový koncept „Palečkovi“. Jde o unikátní 3D 
animovaný svět typické české rodinky, jehož cílem je zábavnou a hravou formou představit produkty 
a služby České spořitelny běžným klientům. 

 Česká spořitelna je generálním partnerem letošního Roku průmyslu a technického vzdělávání. 
Zapojila se i Nadace Depositum Bonum, která podporuje kvalitní vzdělání technických a 
přírodovědných oborů. Cílem projektu je upozornit na nedostatek technicky vzdělaných 
zaměstnanců a podpořit propojování akademické a privátní sféry. 

 Nadace České spořitelny ocenila Cenou Floccus organizace a jednotlivce, kteří pomáhají lidem 
na okraji společnosti. Kromě symbolické sošky výherci získali také finanční odměnu: organizace  
100 000 Kč a jednotlivci 50 000 Kč. 

 

Přehled vybraných údajů 
Kč miliony; IFRS 31. 3. 2015 31. 3. 2014 Meziroční změna 

Provozní výnosy 10 332 10 316 0,2 % 

Provozní náklady (4 421) (4 519) (2,2 %) 

Provozní zisk celkem 5 911 5 797 2,0 % 

Čistý zisk za účetní období 3 666 4 000 (8,4 %) 

Aktiva celkem 924 870 913 938 1,2 % 

Klientské úvěry celkem  505 975 491 418 3,0 % 

Klientské vklady celkem 686 320 678 538 1,1 % 

Vlastní kapitál celkem 111 886 104 925 6,6 % 

Víte, že… 
… Česká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí 
zaznamenala nečekaně výrazné zrychlení? V 
mezičtvrtletním vyjádření dosáhl růst českého HDP  
2,8 %, což je historicky nejvyšší hodnota (odhad trhu 
0,8 %). V meziročním vyjádření pak česká ekonomika 
vzrostla v prvním letošním čtvrtletí o 3,9 %.

1)  
… Spotřebitelské ceny v dubnu 2015 meziročně 
vzrostly o 0,5 %? Největší vliv na zvyšování cenové 

hladiny měly ceny alkoholických nápojů a tabáku a 
také ceny bydlení.  2) 

… V sobotu 25. dubna zasáhlo Nepál velmi silné 
zemětřesení? České humanitární organizace okamžitě 
zareagovaly na tuto kritickou situaci a vyhlásily sbírky 
na pomoc. Jako společensky odpovědná banka 
nebudeme od 27. dubna 2015 svým klientům zpoplatňovat odchozí platby na vybraná sbírková konta. 
1)

 ČS research, 
2)

 ČSÚ 

Makroekonomický výhled pro střední a východní Evropu (CEE) 

Po loňském 2,7% růstu HDP by v roce 2015 měl růst v zemích CEE (střední a východní Evropa) dosáhnout 
hodnoty nejméně 2,8 %. „Díky překvapivě pozitivním výsledkům ve čtvrtém čtvrtletí 2014 jsme v prvním 
čtvrtletí 2015 zaznamenali dokonce ještě lepší čísla, na kterých se podílela především spotřeba a 
zahraniční obchod. V Polsku očekáváme růst nejméně 3,5 %, v Rumunsku 2,8 %, v České republice 2,6 % 
a v Maďarsku 2,5 %,“ říká Zoltán Árokszállási, hlavní analytik pro oblast makroekonomiky a pevných 
výnosů v zemích CEE skupiny Erste Group. Odhady týkající se růstu již byly zvýšeny v případě Slovenska, 
kde lze očekávat 3% růst namísto dosud předpokládaného 2,5% růstu. V Chorvatsku a Srbsku, kde je 
nutné stále řešit finanční problémy, je situace negativnější. Zvyšuje se však naděje, že obě země budou již 
v letošním roce schopny vykázat mírný růst. „Růst v regionu CEE naštěstí není provázen velkými schodky 
běžného účtu; ve skutečnosti některé země CEE mají v současnosti přebytek běžného účtu. Zemím CEE 
pomáhají nízké ceny ropy a zjevný růst ekonomiky v eurozóně. Nelze však předpokládat, že ve druhém a 
třetím čtvrtletí letošního roku tyto vynikající výsledky vydrží, neboť ceny ropy začaly stoupat a ukazatele 

ekonomického sentimentu napříč CEE mírně klesají. Přesto se růst může udržet na vysoké úrovni a 2,8% 
hodnota růstu reálného HDP, kterou pro region CEE v současnosti předpovídáme, může být snadno 
překročena,“ uzavírá Árokszállási. Z hlediska růstu HDP by země CEE měly v roce 2015 překročit průměr 
eurozóny nejméně o 1,5 procentního bodu.  

 

Erste Group v kostce (data k 31. 3. 2015) 

Počet klientů 16,2 mil. 
 zaměstnanců 46 000 
 poboček 2 700  
 bilanční suma 202,6 mld. EUR 
 celkový kapitál 14,0 mld. EUR 
 čistý zisk 225,8 mil. EUR 

Obchodní pozice Erste Group 

 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 

Představenstvo 

 Andreas Treichl, CEO 

 Gernot Mittendorfer, CFO a CPO 

 Andreas Gottschling, CRO 

 Peter Bosek, Retailové bankovnictví  

 Jozef Síkela, Korporátní bankovnictví 

 Petr Brávek, COO (od 1. 4. 2015) 

Dobrý start Erste Group v roce 2015   
„Začátek roku 2015 byl pro nás úspěšný. Náš solidní čistý zisk je 
jednak důsledkem 
hospodářského oživení, které 
vedlo k většímu pohybu v oblasti 
úvěrů a pohledávek, jakož i 
následkem snížení nákladů 
vyplývajících z nebonitních 
úvěrů. Celkově potvrzují výsledky 
prvního čtvrtletí vysoký potenciál 
střední a východní Evropy, neboť tento region velkou mírou přispěl 
k provoznímu zisku skupiny - a to ve výši 61,4 %," prohlásil 
Andreas Treichl, předseda představenstva Erste Group, v rámci 
prezentace výsledků za první čtvrtletí roku 2015.  
„V Rakousku, na Slovensku a v České republice se naše výsledky 
opírají o objemový růst jak ve sféře retailové, tak i v oblasti 
korporátní. Rumunská dceřiná společnost opět vykazuje zisk a 
zaznamenáváme velmi slibný vývoj v oblasti retailových úvěrů. V 
Maďarsku si od provedené konverze úvěrů v cizí měně slibujeme 
dynamický nový obchodní začátek. Předpokládáme, že domácí 
poptávka bude nadále silná a stane se zásadní pohonnou sílou 
hospodářského růstu ve střední a východní Evropě. Proto jsou 
naše vyhlídky v úvěrové oblasti pozitivní," nastiňuje situaci 
Andreas Treichl. 

Struktura akcionářů 

 
Kotace na burzách a zahrnutí v indexech 

Váha 

(31.03.2015)

Vídeňská burza cenných papírů ATX 18,33%

Pražská burza cenných papírů PX 19,40%

Bukurešťská burza cenných papírů ROTX 19,32%

Kotace Index

 
 

 Veřejně obchodována v USA v programu Level I ADR 

 MSCI Standard Index 

 DJ Euro Stoxx Banks Index  

 FTSE EuroTop 300 

Úvěrový rating  
  Dlouhodobý Krátkodobý Výhled 

S&P A- A-2 
Sledováno 
s negativní 
implikací 

Fitch BBB+ F2 Stabilní 

Moody's Baa2 P-2 
V režimu 
sledování 

    
 

http://www.csas.cz/
mailto:tiskovecentrum@csas.cz

