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Profil společnosti
Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Již 193 let tvoří jeden 
ze základních pilířů českého bankovního systému. Pod značkou Česká spořitelna – 
Korporátní bankovnictví poskytuje banka ucelená řešení podnikatelům a firmám: 
od investičního, akvizičního a projektového financování přes podporu exportních 
aktivit, poradenství při fúzích a akvizicích, až po uvedení na dluhopisové či akciové 
kapitálové trhy. Česká spořitelna vyrostla do pozice největšího poskytovatele 
firemních úvěrů na domácím trhu. V oblasti poskytování finančních služeb 
municipalitám a veřejnému sektoru je lídrem trhu. Dominantní pozici zaujímá také 
ve službách treasury a produktech pro malé a střední podniky i velké korporace, 
a to díky široké nabídce devizových, úrokových, komoditních a peněžních produktů. 
Díky silnému zázemí Erste Group Bank dokáže Česká spořitelna klienty obsluhovat 
i na zahraničních trzích. 

Česká spořitelna je lídrem trhu
• V poskytování firemních úvěrů (v roce 2018 dosáhla bilanční suma firemních
  úvěrů výše 317 miliard korun)
• ve financování energetických projektů včetně obnovitelných zdrojů
• v exportním financování
• ve využití zvýhodněných finančních prostředků ve spolupráci s Evropskou 
 investiční bankou (EIB), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Evropským  
 investičním fondem (EIF), ale také s národními agenturami jako 
 Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) a Exportní garanční 
 a pojišťovací společnost (EGAP)
• v poskytování finančních služeb veřejnému sektoru
• ve správě aktiv na kapitálovém trhu
• udržuje a upevňuje svoji pozici mezi vedoucími aranžéry syndikovaných 
 a klubových řešení
• patří k absolutní špičce v oblasti akvizičního financování, respektive dluhové 
 rekapitalizace firem
• řadí se také mezi nejaktivnější banky v oblasti financování nemovitostí, 
 realitních investic a hypotečních obchodů.
• Patří mezi nejaktivnější obchodníky s korunovými dluhopisy na primárním 
 trhu a mezi nejvýznamnější primární dealery s českými státními dluhopisy.

Obsluhujeme klienty

• V 15 regionálních korporátních centrech

• Digitálními obsluha

 – BUSINESS 24 (firemní internetové bankovnictví),

     – FAKTURA 24 (odesílání a příjem faktur 
  v elektronické podobě)

 – PLATBA 24 (platební tlačítko pro e-shop)

 –  ERSTE FX (aplikace pro výhodné měnové 
  konverze a analýzy trhů)

Aktuálně z korporátního bankovnictví:

Klíčoví manažeři korporátního bankovnictví

Co nabízíme:
− Transakční bankovnictví: cash management, factoring, leasing, záruky,  
 dokumentární obchody 

− Financování: provozní, investiční, akviziční, syndikované, exportní, projektové,  
 dluhopisy, specializované programy, financování 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
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• klademe strategický důraz na
  segment SME. V roce 2018 dosáhla
  regionální korporátní centra České 
 spořitelny historicky nejlepších 
 obchodních výsledků z pohledu 
 růstu výnosů, úvěrového portfolia 
 i klientské báze.
• Česká spořitelna uzavřela na konci
  roku 2018 smlouvu o Globálním 
 úvěru s Evropskou investiční bankou
 (EIB), který zpřístupní 100 milionů 
 eur malým a středním českým 
 firmám, umožní čerpat financování 
 ve větším objemu, anebo za 
 výhodnějších podmínek
• jako první banka ve střední 
 a jihovýchodní Evropě se Česká  
 spořitelna zapojila v rámci   

 spolupráce s Evropskou investiční
 bankou do tzv. Junckerova plánu 
 a nabízí českým firmám zvýhodněné 
 investiční úvěry garantované EIB.
• v rámci sociálního bankovnictví 
 nabízí spořitelna poradenství 
 a financování sociálním podnikům, 
 a také rozvojové a akcelerační 
 programy, mentoring a koučink
• Objem úvěrů podnikatelským 
 subjektům (tzv. Wholesale) se bez 
 vlivu reverzních repo
• operací na konci roku 2018 
 meziročně zvýšil o 7,7 % na 254,8 
 mld. Kč. Důvodem byl silný růst
  úvěrů velkým korporacím (vzrostly 
 o 11,4 %) a malým a středním 
 podnikům (vyšší o 8,6 %).
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Úvěrový rating (k 4.3. 2019)

Dlouhodobý Krátkodobý Výhled

S&P A A-1 Pozitivní

Fitch A F1 Stabilní

Moody’s  Prime-1 Stabilní

Pozice České spořitelny na trhu

• Lídr podle počtu klientů (4,6 mil)
• Lídr v hypotékách (28% podíl)
• Lídr v úvěrech celkem (21% podíl)
• Lídr podle celkových vkladů (22% podíl)
• Lídr na trhu podílových fondů (25% podíl)
• Lídr ve firemním úvěrování
• Lídr ve spotřebitelském úvěrování

4,6 milionů klientů

10 115  zaměstnanců

501 poboček

16,2  milionů klientů

47 700 zaměstnanců

2 507 poboček

Pozice Erste Group na trhu

• Přední poskytovatel finančních služeb a produktů 
 ve střední a východní části EU
• Členské banky se řadí mezi největší tři banky na klíčových trzích (
 v Česku, Rakousku, Slovensku, Rumunsku, Maďarsku a Chorvatsku
• Lídr v oblasti inovací pro retailové bankovnictví na domovském trhu 
 v Rakousku

Česká spořitelna v kostce Erste Group v kostce

Aktuální finanční ukazatele (k 31.12. 2018)

– Konsolidovaný čistý zisk za rok 2018:  15,4 mld Kč (+ 5,1% meziročně)
– Konsolidovaná bilanční suma: 1 426,5 mld Kč

Základní kapitálová struktura

1  | Institucionální investoři  49,5 %
2  | Privátní investoři Rakousko   5 %
3  | Nadace Erste   11,3 %
4  | Zaměstnanci   0,8 %
5  | BlackRock   4,1  %
6  | CaixaBank   9,9  %
7  | Spořitelny   5,7  %
8  | Syndikované  3,1  %
9 | Bez identifikace   8,4 %
10  | Identifik. obchodování     2,3 %
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Základní kapitálová struktura (od 6.11. 2018)

1 | Erste Group   100 %
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Úvěrový rating (31.3. 2018)

Dlouhodobý Krátkodobý Výhled

S&P A A-1 Pozitivní

Fitch A F1 Stabilní

Moody’s  P-1

Aktuální finanční ukazatele (k 31.12. 2018)

– Čistý zisk za rok 2018:  1,8 mld EUR (+ 36 % meziročně)
– Bilanční suma: 236,792 mil EUR

A2 Pozitivní
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