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Profil společnosti

Na českém trhu jsme bankou s nejdelší tradicí. Naše kořeny sahají až do roku 1825. 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. Od roku 2000 jsme součástí středoevropské Skupiny Erste. Naše postavení nám 
dovoluje udávat trend v zavádění moderních bankovních služeb i v technologických inovacích.
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Členové představenstva 

Základní kapitálová struktura

Úvěrový rating (k 26. 2. 2021)

Vybrané finanční údaje (mil. Kč, IFRS)

Poměrové ukazatele

Novinky pro klienty

• Česká spořitelna rychle zareagovala na krizovou situaci vyplývající z šíření koronaviru.  
 Podpořila jak své zaměstnance, tak klienty z řad domácností a firem. 

Podpora zaměstnancům:

• V maximální míře umožňila banka práci z domova

• Pro práci z domova byli bankéři pracující v pobočkách vybaveni připojením domácích 
  počítačů k firemní síti

Pomoc individuálním klientům:

• Česká spořitelna jako první nabídla v roce 2020 klientům odklad splátek úvěrů o tři až 
  šest měsíců 

• Bankéři začali o klienty pečovat telefonicky a online a tím snížili negativní dopady  
 vyplývající z omezování otevírací doby poboček či jejich částečného uzavírání 

• Jako jediná banka na trhu provozuje spořitelna hlasovou biometrii, díky které se mohou 
 lidé identifikovat přes telefon a provádět platební příkazy 

Pomoc podnikatelům a firmám:

• Česká spořitelna se zapojila do programů COVID, v jehož rámci mohou malé a střední  
 firmy čerpat zvýhodněné provozní úvěry

•  Velkým firmám nabízí spořitelna zvýhodněné provozní úvěry se zárukou EGAP

•  Většina firemních klientů České spořitelny úspěšně obnovila svoje platby po uplynutí  
 moratoria na splátky. Z velkých společností hlásily problémy pouze jednotliví klienti.  
 V segmentu malých podniků požadovalo pouze 6% klientů odklad splátek i po ukončení  
 státního moratoria. Další odklady plateb vyžadovali zákazníci vážně ovlivněni pandemií  
 COVID-19. Většina požadavků je řešena standardní restrukturalizací.

438 poboček
21 hypotéčních center

14 poboček Erste Premier

9 820 zaměstnanců

1 pobočka pro 
zahraniční klienty

12 regionálních center 
privátního bankovnictví

4,5 mil. Klientů

1 825 bankomatů  
a platbomatů

15 regionálních  
korporátních center pro SME

Základní informace (k 31. 12. 2020, konsolidované):
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Dlouhodobý Krátkodobý Výhled

S&P A A-1 Stabilní
Fitch A F1 Negativní
Moody’s  A1 P-1 Stabilní

31. 12. 
2020

Meziroční
změna

Provozní výnosy 40 147 - 4,2 % 
Provozní náklady -19 110 -1,3 % 
Provozní zisk celkem 21 037 -6,7 % 
Čistý zisk 10 006 -43,6 % 
Aktiva celkem 1 537 780 5,4 % 
Klientské úvěry celkem 776 987 4,7 % 
Klientské vklady celkem 1 103 806 10,4 % 
Vlastní kapitál celkem 149 125 8,7 % 

Návratnost kapitálu (ROE) 7,0 % 
Náklady vůči výnosům 47,6 % 
Pohledávky za klienty/Závazky ke klientům 68,6 % 
Kapitálová přiměřenost – poměr Tier 1+2 25,6 %
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Jsme jedničkou na trhu

Česká spořitelna digitální 

Aktuálně z banky (hospodaření v roce 2020)

• Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2020 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk 
  počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši  
 10,0 mld. Kč. Čistý zisk se v meziročním porovnání snížil o 43,6 % těžce zasažen krizí  
 způsobenou COVID-19. Provozní zisk dosáhl 21,0 mld. Kč, ve srovnání s rokem 2019 
 tak poklesl o 6,7 %. 

• Důležitým přispěvatelem k finančním výsledkům České spořitelny byl provozní zisk, 
  který v roce 2020 poklesl o 6,7 % na 21,0 mld. Kč. Dopad krize způsobené COVID-19 
  byl zmírněn odolným obchodním modelem podpořeným růstem úvěrů a vkladů. 

• Hrubý objem klientských úvěrů Skupiny ČS očištěný o vliv reverzních repo operací  
 meziročně vzrostl o 5,0 % na 777 mld. Kč. Portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS) se  
 v meziročním srovnání zvětšilo o 6,9 % na 438,7 mld. Kč, především díky hypotékám 
 fyzickým osobám (+9,0 %), které překonaly hranici 300 mld. Kč, spotřebitelským úvěrům 
  (+1,9 %) a úvěrům malým podnikům (+3,5 %). Objem úvěrů podnikatelským subjektům 
 (korporátní bankovnictví a finanční trhy, pouze ČS) se bez vlivu reverzních repo operací  
 meziročně zvýšil o 1,4 % na 260,7 mld. Kč, hlavně kvůli nárůstu úvěrů malým a středním 
 podnikům (+1,6 %) a veřejnému sektoru (+5,2 %), přičemž byl ovlivněn fluktuacemi kurzu  

 koruny. 

podle počtu klientů (4,5 mil.)

v hypotékách (podíl 28 %)

ve spotřebitelských úvěrech včetně kreditních karet (podíl 28 %)

podle celkových vkladů (podíl 21 %)

na trhu podílových fondů (podíl 28 %)

ve firemních úvěrech (podíl 21,5 %)

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

Česká spořitelna, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Česká republika, www.csas.cz  
Tiskové centrum České spořitelny, Tel.:+ 420 731 647 004, E-mail: tiskovecentrum@csas.cz

George v mobilu  
Nejmodernější 
personalizované internetové 
bankovnictví, které umožňuje 
správu rodinných financí  
v reálném čase.

Friends 24 
Aplikace, která umožňuje 
nový způsob placení 
drobných částek bez znalosti 
čísla účtu.

BUSINESS 24  
Mobilní banka  
Aplikace pro korporátní  
klienty umožňující správu  
financí přes BUSINESS 24  
i na cestách.

Google Pay   
Pro aktivaci služby Google Pay stačí mít mobilní zařízení s podporou 
technologie NFC a operačním systémem Android 5.0 a vyšším a poté 
přidat platební kartu ČS do aplikace Google Pay.

Apple Pay  
Klienti České spořitelny  
mohou od února 2019  
platit prostřednictvím svých 
iPhonů nebo Apple  
hodinkami.

Erste Group v kostce (data k 31. 12. 2020) 

Obchodní pozice Erste Group 

Členové představenstva 

Počet klientů 16,1 mil.
Zaměstnanců 42 854 
Poboček 2 193 
Bilanční suma 277,4  mld. EUR
Čistý zisk za 1. kvartál 783 mil. EUR 

■	 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

■	 Bernd Spalt, Chief Executive Officer
■	 Ingo Bleier, Chief Corporates and Capital Markets Officer
■	 Stefan Dörfler, CFO
■	 Alexandra Habeler-Drabek, CRO
■	 David O’Mahony, Chief Operations Officer
■	 Maurizio Poletto, Chief Platform Officer
■	 Thomas Schaufler, Chief Retail Officer

Výhled Erste Group na rok 2021
„Věřím, že rok 2021 bude dobrý. Letos bychom 
měli zaznamenat jasný vzestup ekonomik 
v regionu – a s ním i změnu znaménka,  
z minusového na plusové. 

Ukončení programů státní pomoci samozřejmě 
bude nahrávat insolvencím, ale půjde jen 
o doznávající efekt z předchozích let.  
 
Hospodářské oživení nám dá příležitost uskutečnit ekologický 
obrat a umožní také rozhodující pokrok v digitalizaci. Jako 
banka chceme tuto transformaci podporovat. Sami sebe 
vidíme jako společníka pro firmy a ekonomiky našeho regionu. 
Proto bude náš růst založen především na udržitelnosti.“

(komentář Bernda Spalta, CEO Erste Group, k výhledu na rok 2021)

Úvěrový rating (k 26. 2. 2021)

Kotace na burzách a zahrnutí v indexech

Dlouhodobý Krátkodobý Výhled

S&P A A-1 Stabilní
Fitch A F1 Negativní
Moody’s  A2 P-1 Stabilní

Kotace Index Váha

Vídeňská burza cenných papírů ATX 16,8 % 
Pražská burza cenných papírů PX 18,9 % 
Bukurešťská burza cenných papírů ROTX 19,4 % 

Struktura akcionářů (k 1. 1. 2021)

1 l Priv. Investoři Rakousko 4 %
2 l Instituc. investoři 47,9 %
3 l Zaměstnanci 0,8 %
4 l CaixaBank 9,9 %
5 l Syndikované 1 3,1 %
6 l Spořitelny 2 10,6 %
7 l Nadace ERSTE 3 5,9 %
8 l Bez identifikace 4 9,5 %
9 l Identif. obchodování 5 2,5 % 
10  l T.Rowe Price Group  4,1 %
11  l Nadace spořitelních bank  1,7 %

Počet akcií celkem: 429 800 000
Volně obchodovatelných: 69 %
1 Institucionální a drobní investoři 
2  Ekonomické zájmy spořitelen 
3 Ekonomické zájmy Nadace Erste 
4 Další strany akcionářské dohody Nadace Erste,    
 spořitelen a CaixaBank
5 Mezinárodní institucionální a retailoví investoři
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