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Novinky v nabídce Erste Corporate Banking

− K realizaci investic do „chytrých“ řešení, jako například svoz 
komunálního odpadu, bezhotovostní placení v dopravě, nebo 
inteligentní veřejné osvětlení, pomáháme městům novým balíč- 
kem služeb Smart City.

− Rozšiřujeme naši pomoc klientům v oblasti zemědělství, jako 
jedna z prvních bank na trhu jsme �nancovali inovativní tech- 
nologii využití odpadního tepla z bioplynových stanic v navazu-
jícím velkokapacitním skleníku.

− Podporujeme naše klienty v inovačních aktivitách pomocí 
programu TOP INOVACE – od začátku roku 2016 jsme schválili 
75 projektů v celkovém objemu �nancování přesahujících 
3,5 mld Kč. V letošním roce se výrazně využívá také kombinace 
programu TOP INOVACE se záruční linkou Evropského investič- 
ního fondu, která poskytuje 50% ručení úvěrů právě na širokou 
škálu inovativních projektů.

Pro�l Erste Corporate Banking

Pro poskytnutí maximálního komfortu našim klientům z podnikatelské sféry 
začala Česká spořitelna od října 2012 poskytovat služby korporátním klientům 
pod značkou Erste Corporate Banking (ECB).

Erste Corporate Banking působí pod hlavičkou České spořitelny jako moderní 
banka pro �remní zákazníky ve všech fázích jejich životního cyklu. ECB nabízí 
řešení pro malé, střední i velké podniky, mezinárodní korporace, municipality 
a veřejný sektor, neziskové organizace, �nanční instituce a investiční fondy. 
Přidanou hodnotou služeb Erste Corporate Banking jsou týmy sektorových 
specialistů, kteří se věnují speci�ckým produktovým řešením. Banka disponuje 
odborníky na řízení evropských dotací, �nanční poradenství nebo energetiku 
a obnovitelné zdroje.

Široké portfolio řešení všech finančních potřeb:
– Transakční bankovnictví: cash management, factoring, leasing, záruky,
 dokumentární obchody
– Financování: provozní, investiční, akviziční, syndikované, exportní, 
 projektové, dluhopisy, specializované programy, �nancování nemovitostí
– Finanční trhy: řízení tržních rizik, správa aktiv, custody, depozitář, 
 obchodování s fyzickou elektřinou, tržní strategie
– Poradenství: �nanční a strategické poradenství, investiční poradenství pro
 Veřejný sektor, dotační poradenství, průvodce podnikáním v zahraničí,
 dluhové a ratingové poradenství, poradenství při fúzich a akvizicích

Dceřiné společnosti a obchodní útvary
pro korporátní bankovnictví

Filip Hradec
Firemní klientela

Milan Hašek
Veřejný a neziskový 
sektor a Financování 
nemovitostí

Patrik Pražák
Korporátní klienti 

Stanislav Šnajdr
Finanční instituce
a korespondenční 
bankovnictví

Libor Vošický
Finanční trhy - 
obchodování/prodej 
a �nanční instituce

Radka Turková
Řízení produktů 
a podpora prodeje

Petr Witowski
Transakční
bankovnictví

Jan Seger
Financování 
a poradenství

Pavel Kráčmar
člen představenstva, 
Korporátní bankovnictví 
a Finanční trhy

Klíčoví lidé v Erste Corporate Banking

Vybrané transakce uzavřené ve 2. čtvrtletí 2016

Blíže ke klientům díky zastoupení ve všech regionech ČR
– 13 regionálních korporátních center
– digitální komunikace: BUSINESS 24 (včetně mobilní banky), PLATBA 24,
 FAKTURA 24, ERSTE FX, Investicnicentrum.cz

Korporátní vklady – 138 mld. Kč
Korporátní úvěry – 216 mld. Kč

Stav k 30. 6. 2016



Úvěrový rating České spořitelny

KrátkodobýDlouhodobý Výhled

S&P A2A– negativní

Fitch F2A– stabilní

Moody’s Prime–1A2 stabilní

Úvěrový rating skupiny Erste

KrátkodobýDlouhodobý Výhled

S&P A2BBB+ stabilní

Fitch F2BBB+ stabilní

Moody’s P–2Baa1 stabilní

FactSheet září 2016

– Česká spořitelna vykázala konsolidovaný čistý zisk ve výši 8,2 mld. Kč.
– Hrubý objem klientských úvěrů dosáhl 569 mld. Kč.
– Objem bilanční sumy poprvé v historii překročil hranici 1 biliónu Kč.

České spořitelně se daří zrychlovat růst úvěrových obchodů. Zároveň se daří 
zlepšovat kvalitu úvěrového portfolia, což se také pozitivně odráží na velikosti 
čistého zisku. K nárůstu zisku přispěl také pokles provozních nákladů, a také 
jednorázový výnos z prodeje akcií společnosti Visa Europe.

Finanční výsledky za první pololetí 2016

Pozice České spořitelny na bankovním trhu

Jsme jednou ze 45 bank působících na českém bankovním trhu a trhem jsme 
vnímáni jako jedna ze tří největších tuzemských �nančních institucí. Česká 
spořitelna je vlastněna z 99,52 % Erste Group a z 0,48 % ostatními akcionáři.

1 podle počtu klientů (4,7 mil.)

1 v hypotékách (27% tržní podíl)

2 podle úvěrů klientům (podíl 20 %)

2 podle celkových aktiv (podíl 19 %)

1 na trhu podílových fondů (podíl 25 %)

1 ve spotřebitelských úvěrech, 
včetně kreditních karet a kontokorentů (podíl 29 %)

1 podle celkových vkladů (podíl 21 %) – kde vklady drobných klientů
dosahují 25 % tržního podílu a vklady korporátních klientů 12 %

Zdroje: statistika ČNB, MMR, AKAT, Asociace bankovních karet, data k 30. 6. 2016

Erste Group v kostce

2 704 poboček 
v 7 zemích

15,7 milionů klientů 204,5 mld. EUR 
bilanční suma

46 700 zaměstnanců 841,7 mil. EUR čistý zisk

Stav k 30. 6. 2016

Česká spořitelna v kostce

606 poboček

4,7 milionů klientů 1 037 mld. Kč 
bilanční suma

10 329 zaměstnanců 8,2 mld. Kč čistý zisk

Stav k 30. 6. 2016

− Jeden z předních poskytovatelů �nančních 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.

Obchodní pozice Erste Group

Vedení Erste Group

Andreas Treichl, CEO
Gernot Mittendorfer, CFO a CPO
Andreas Gottschling, CRO
Peter Bosek, Retailové bankovnictví 
Jozef Síkela, Korporátní bankovnictví
Petr Brávek, COO

Vedení České spořitelny

Tomáš Salomon, CEO
Wolfgang Schopf, CFO
Pavel Kráčmar, Korporátní bankovnictví a Finanční trhy
Karel Mourek, CRO
Daniela Pešková, Retailové bankovnictví

Kotace na burzách a zahrnutí v indexech

Kotace Index Váha
(31. 7. 2016)

Vídeňská burza cenných papírů ATX 21,32 %

Pražská burza cenných papírů PX 20,12 %

Bukurešťská burza cenných papírů ROTX 20,30 %

− Veřejně obchodována v USA v programu Level I ADR
− MSCI Standard Index
− DJ Euro Stoxx Banks Index 
− FTSEuro�rst 300 Index

Struktura akcionářů Erste Group podle typu
Erste Foundation* 19,5 %
Harbor mezinárodní fond 4,6 %
Zaměstnanci 0,9 %
Drobní investoři 5,0 %
Institucionální investoři 45,1 %
CaixaBank 9,9 %
Bez identi�kace** 15,0 %

Počet akcií celkem: 429 800 000
Volně obchodovaných:        70,6 %

* Zahrnuje volební práva Erste Foundation, spořitelen, nadací spořitelen a Wiener 
Stadtische Wechselseitige Versicherungsverein
** Institucionální a drobní mezinárodní investoři


