Česká spořitelna
Všeobecná prezentace o Finanční skupině ČS

Vývoj České spořitelny
Historie
Současná pozice na trhu

Historie České spořitelny
Založena
Spořitelna
česká

Česká spořitelna
se stala akciovou
společností

1825

1991

1948 - 1990
Po únoru 1948 byly malé spořitelny znárodněny
V roce 1967 byla založena jedna Státní
spořitelna a v roce 1969 byla rozdělena
na Českou státní spořitelnu a Slovenskou státní
spořitelnu jako výsledek přijetí zákona
o Československé federaci

Česká spořitelna spustila
moderní mobilní
a internetové
bankovnictví George

Erste Group Bank se
stala 100% akcionářem
České spořitelny

2018

2018

2000

2016

Stát prodal 52 %
České spořitelny
rakouské Erste Bank

3

Česká spořitelna představila
revoluční službu Moje zdravé
finance včetně komplexního
poradenství a služeb
zaměřených na optimalizaci
rodinných rozpočtů

2025
200 let existence
České spořitelny

Česká spořitelna dnes
Česká spořitelna nabízí kompletní škálu
bankovních produktů a služeb určených pro:

Vedoucí pozice na trhu v mnoha oblastech
bankovnictví:

Fyzické osoby

Korporátní úvěry

Malé a střední podniky

Spotřebitelské úvěry

Města a obce

Celkové hypoteční úvěry

Velké podniky

Podílové fondy
Síť bankomatů
Sociální bankovnictví

Největší banka na českém trhu
podle počtu klientů

4

▪

Česká spořitelna formulovala účelovou strategii

založenou na vizi Erste 2030 – transformovat se
z tradiční banky na „společnost finančního zdraví“,
která vede jednotlivé Čechy a firmy k finančnímu zdraví
prostřednictvím individuálního personalizovaného
poradenského konceptu určeného pro miliony klientů.
Hlavní důraz je kladen na udržitelnost, která je
považována za ušlechtilý účel a také za významnou
příležitost k růstu

Česká spořitelna
podporuje #silnější
a udržitelnou společnost

▪

Kromě toho jsou aktuální celospolečenské problémy
zachyceny a řešeny na cestě ČS k společnosti
finančního zdraví. ČS tak hodlá zdvojnásobit dostupnost
bydlení. Podpořit české firmy na jejich zelené
transformaci či cestě k produktům a službám

s vyšší přidanou hodnotou
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Česká spořitelna – Hlavní ukazatele
Konsolidované dle IFRS

1-9 21

(v mil. Kč)

2021

Meziroční

1-9 22

změna

Rozvaha
Aktiva celkem

1 785 505

1 641 741

1 835 423

2,8%

816 792

836 949

911 689

11,6%

1 256 112

1 184 543

1 390 926

10,7%

Provozní zisk

16 173

21 956

21 931

35,6%

Čistý zisk

10 799

14 181

15 031

39,2%

10,2%

9,8%

15,5%

1,9%

2,0%

2,1%

47,8%

48,2%

41,9%

Pohledávky za klienty
Závazky ke klientům
Výkaz zisků a ztrát

398 poboček

Čistá úroková marže
Poměr nákladů k výnosům

a platbomatů

4,5 milionů klientů

9 893 zaměstnanců

Základní poměrové ukazatele
Návratnost kapitálu - ROE

1 716 bankomatů

Akcionářská struktura
od 6. listopadu 2018
EGB AG
100%

Ratingy České spořitelny (k 28. říjnu 2022)
Ratingová společnost
Fitch
Moody's
Standard & Poor's

Dlouhodobý

Krátkodobý

Výhled

A
A1
A

F1
Prime -1
A-1

stabilní
stabilní
pozitivní

6

Česká spořitelna – Finanční skupina
Dceřiné společnosti ČS nabízí klientům, širokou škálu
doplňkových finančních služeb v oblastech:
Stavebního spoření a úvěrů ze stavebního spoření
Leasingu
Penzijního připojištění
Factoringu
Čistý zisk vybraných dceřiných společností
IFRS, mil. Kč

Stavební spořitelna ČS

1-9 21

1-9 22 Změna v %

522

797

52,8%

7

137

>100%

73

0

-100,0%

397

392

-1,3%

Factoring ČS

34

92

>100%

REICO Investiční společnost

80

85

7,1%

Leasing ČS*
Erste leasing*
ČS Penzijní společnost**

100 %

100 %

* Od 1. dubna 2021 obě entity provozují svou činnost pod jménem Leasing ČS
** Jedná se pouze o zisk ČS Penzijní společnosti, fondy nejsou zahrnuty

7

Vybrané dceřiné
společnosti zahrnuté
do konsolidace

100 %

100 %

100 %

Tržní podíly
Pozice na trhu k 31. srpnu 2022

21,4%

21,2%
19,9%

Počet klientů 4,5 mil.

19,7%

19,1%

25,2%

25,1%

24,7%

24,6%

24,4%

22,9%

21,7%

20,9%

20,1%

19,1%

Aktiva celkem podíl 20 %

Celkové úvěry podíl 23 %
Hypotéky fyzickým osobám
září 21

Nové hypotéky podíl 29 %*
Celkové portfolio podíl 28 %*

Aktiva celkem

Spotřebitelské úvěry a úvěry z kreditních karet podíl 26 %

březen 22

prosinec 21

Retailové úvěry

27,1%

26,8%

26,6%

červen 22

Korporátní úvěry

26,9%

26,8%

Celkové vklady podíl 23 %
14,6%

27 % domácnosti

12,1%

srpen 22

14,6%

15,3%

12,1%

15 % firmy

Trh podílových fondů podíl 25 %*

září 21

prosinec 21

březen 22

Retailové vklady

* Data z června 2022
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červen 22

Korporátní vklady

srpen 22

Digitální svět ČS
APLIKACE

PRODUKTY

SERVISNÍ MODEL

◼ GEORGE V MOBILU – nejmodernější personalizované
internetové bankovnictví, které umožňuje správu rodinných
financí v reálném čase

◼ HYPOTÉKA ONLINE - po celou dobu procesu je klientům
k dispozici online hypoteční specialista

◼ DIGITALIZACE SLUŽEB – do poboček jsou instalovány
moderní digitální technologie (klientské tablety, iPady poradců,
biometrie, digitální reklama). Dostupnost služeb je v pobočkách
podporována také budováním samoobslužných zón
s nepřetržitým provozem

◼ APPLE PAY – klienti České spořitelny mohou platit
prostřednictvím svých iPhonů nebo Apple hodinkami

◼ 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
◼ BUSINESS 24 Mobilní banka – aplikace pro korporátní
klienty umožňující správu financí přes BUSINESS 24 i na cestách

◼ PŮJČKA ONLINE - sjednání půjčky buď s dokončením online
nebo na pobočkách. Podíl online úvěrových obchodů tvoří již
téměř 30% všech sjednaných spotřebitelských úvěrů

◼ STAVEBNÍ SPOŘENÍ ONLINE - Buřinka umožňuje
klientům sjednání smlouvy o stavebním spoření online
◼ ediFACTORING – jejím prostřednictvím Česká spořitelna
jako první v České republice automatizovala trh s krátkodobými
podnikovými pohledávkami. Služba je určena především firmám,
které jsou součástí větších dodavatelsko-odběratelských řetězců
◼ ELEKTRONICKÉ PLATEBNÍ SYSTÉMY - v rámci projektu
Chytré město se České spořitelně podařilo instalovat v řadě měst
a obcí platební terminály

◼ OKAMŽITÉ PLATBY - peníze se po odeslání z jedné banky
do druhé připíšou během pár vteřin. ČS byla první banka na trhu,
která to umožnila
◼ PENZIJNÍ SPOŘENÍ – Česká spořitelna – penzijní
společnost zpřístupnila pro své obchodní partnery unikátní
portál, díky němuž mají jednoduchý přehled o stavu spoření,
sjednat nové penzijní spoření a zároveň umožnit změnu
stávajícím klientům
◼ MULTIBANKING - ČS spustila první multibankingové
platební tlačítko na českém trhu. Lidé tak zaplatí u internetových
obchodů za transakci ze svého internetového bankovnictví bez
ohledu na to, u jaké banky mají účet
◼ ERSTE API Hub - úspěšně se rozvíjel portál Erste API Hub,
díky němuž API rozhraní ČS využívají korporátní klienti
◼ DIGITÁLNÍ KREDITNÍ APLIKACE - druhá generace
digitální kreditní aplikace přinese další zjednodušení práce pro
obchodníky a postupnou digitalizaci úvěrového procesu
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ESG
Česká spořitelna se od svého založení v roce 1825 významně podílí na utváření české společnosti a posilování prosperity země. Banka tuto roli vnímá jako
klíčovou prioritu. Je také zřejmé, že budoucí růst a prosperita musí být založeny na udržitelnosti. Česká spořitelna chce jít příkladem a také pomáhat
klientům při transformaci jejich vlastních aktivit směrem k dlouhodobé udržitelnosti
Od slov k činům:
Česká spořitelna získala v červnu v rámci 7. ročníku soutěže Climate Bonds Awards ocenění Green Market Pioneer in the Czech Republic in 2021. Banka
získala uznání za svoje seniorní nepreferované zelené dluhopisy v hodnotě 500 milionů eur vydané na podzim roku 2021. Výtěžek bude použit na financování
a refinancování obnovitelných zdrojů energie, zelených rezidenčních a komerčních budov
Česká spořitelna zavádí pro klienty nové „zelené" produkty. Po třech nových ESG podílových fondech na konci roku 2021 přišla Banka s novou Hypotékou pro
budoucnost a Úvěrem na rekonstrukci pro budoucnost. Novou levnější hypotéku je možné získat na koupi bytové jednotky nebo domu v nejvyšších energetických
třídách. Společně s úvěrem ze stavebního spoření lze úvěr využít i na rekonstrukci
Finanční skupina České spořitelny (FSČS) se rozšířila o novou dceřinou společnost Dostupné bydlení. Nová
společnost bude spolupracovat s obcemi na výstavbě nových cenově dostupných bytů, které budou pronajímány
lidem pracujícím ve vybraných profesích v oblasti sociální infrastruktury
Česká spořitelna se podílela na vzniku unikátní platformy složené z předních firem z několika odvětví české
ekonomiky, která by měla pomoci firmám zmapovat jejich CO2 stopu a přejít na udržitelnější provoz. První
komplexní zpráva s názvem Carbon Tracker 2022 bude zveřejněna v roce 2022
Česká spořitelna implementovala vyhodnocování ESG rizika pro nové úvěry v souladu s Pokyny EBA pro
poskytování a monitorování úvěrů
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Vybraná ocenění České spořitelny
DOMÁCÍ OCENĚNÍ
Zlatá koruna 2022
Česká spořitelna získala 3 Zlaté koruny, 1 Stříbrnou korunu a 6 Bronzových korun:
Zlatá koruna - Hypotéka České spořitelny, Virtuální George karta, vzdělávací program Abeceda peněz

Stříbrná koruna – stavební spoření v Georgi od Buřinky
Bronzová koruna – Online půjčka České spořitelny, George v mobilu, Jednorázová virtuální karta, grantový program Dokážeme
víc, Úvěr od Buřinky pro budoucnost, Penzijní spoření s ČS
Zaměstnavatel roku

Česká spořitelna obsadila 3. místo v soutěži v elitní kategorii nad 5 000 zaměstnanců v rámci celé republiky a 2. místo v regionu
Praha
Nejvýznamnější plátce daní z příjmů právnických osob
I v roce 2022 získala Česká spořitelna ocenění Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství určené největším plátcům
firemních daní v České republice. Na dani z příjmů za loňský rok Banka do státního rozpočtu odvedla 3,12 miliardy korun a stala
se druhým největším plátcem korporátních daní v České republice
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Vybraná ocenění České spořitelny

ZAHRANIČNÍ OCENĚNÍ
Customer Centricity World Series
Česká spořitelna triumfovala v prestižní celosvětové soutěži Customer Centricity World Series Awards 2022 - v kategorii Customer Experience Team.
V soutěži bojovalo 53 zemí, 122 firem a celkově porota hodnotila 352 jednotlivých přihlášek

Climate Bonds Initiative
Česká spořitelna získala ocenění „Green Market Pioneer in 2021“ v 7. ročníku mezinárodní soutěže podporující udržitelné financování. Mezinárodní porotce
zaujala dosud největší emise tzv. zelených dluhopisů mezi finančními institucemi působícími na domácím trhu v hodnotě 500 milionů euro, kterou Spořitelna
uskutečnila v září 2021. Z výtěžku emise bude Banka financovat projekty zaměřené na udržitelnost a životní prostředí
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Skupina Erste

Představení Erste Group
První rakouská spořitelna: založena v roce 1819
Erste Group vstoupila na burzu v roce 1997 se strategií expanze svého modelu retailového bankovnictví v regionu střední
a východní Evropy
Akvizice více než 10 bank v období let 1997 až 2008
Klíčové činnosti Erste – kromě tradiční síly v poskytování služeb soukromým osobám a malým a středním podnikům – zahrnuje
poradenství a podporu pro korporátní klienty (včetně přístupu na mezinárodní kapitálové trhy)
Klientská báze skupiny Erste vzrostla z 600 tisíc klientů v roce 1997 na 15,9 mil. v září 2022

1997

2000

2001

2003

2004

2005

2006

2008

Nová holdingová
struktura
zlepšující řízení
celé skupiny
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Erste Group – Vedoucí retailová banka ve východní části Evropské unie
Rumunsko

Banka s vedoucím postavením
v retailovém i korporátním bankovnictví
v sedmi geograficky spojených zemích

Klienti:

2,8 mil.

Úvěry retail: 17,0 %

Příznivá struktura vyspělých a rozvíjejících
se trhů s nízkými úrovněmi penetrace

Vklady retail: 13,1 %

Potenciál pro křížový prodej a růst
ve střední a východní Evropě

Maďarsko

Pobočky:

Klienti:

321

0,9 mil.

Úvěry retail: 11,5 %
Vklady retail: 10,8 %
Pobočky:

Rakousko
Klienti:

4,0 mil.

Česká republika

Slovensko

Klienti:

Klienti:

4,5 mil.

Chorvatsko
2,0 mil.

Úvěry retail: 20,6 %*

Úvěry retail: 25,2 %**

Úvěry retail: 24,5 %

Vklady retail: 23,9 %*

Vklady retail: 26,8 %**

Vklady retail: 28,1 %

Pobočky:

Pobočky:

Pobočky:

803

398

Klienti:
Přímá přítomnost
Nepřímá přítomnost

192

Absolutní data uváděna k 30.9.2022
* Tržní podíly AT k 30.6.2022, ** tržní podíly ČR k 31.8.2022
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103

Srbsko
1,2 mil.

Klienti:

0,5 mil.

Úvěry retail: 13,8 %

Úvěry retail: 7,3 %

Vklady retail: 15,9 %

Vklady retail: 5,4 %

Pobočky:

Pobočky:

133

88

Strategie Erste Group
Skutečná potřeba klienta je důvodem všech obchodních aktivit
Strategické cíle
Východní oblast EU

Zaměření na CEE, omezená působnost ve zbytku Evropy

Retailové bankovnictví

Korporátní bankovnictví

Kapitálové trhy

Veřejný sektor

Mezibankovní obchod

Působit jako poradce pro
prosperitu pro lidi v našem
regionu; výsledkem našeho
poradenství je finanční
zdraví našich klientů

Malé a střední podniky
a domácí korporátní
bankovnictví

Zaměření na zákazníka,
včetně obchodů na účet
klienta

Zaměření na banky, které
působí na hlavních trzích

Poradenství, se zaměřením
na zprostředkování přístupu
ke kapitálovým trhům
a korporátní financování

Kromě významných trhů
přítomnost v Polsku,
Německu, New Yorku
a Hongkongu se zaměřením
na institucionální klienty
a vybraný produktový mix

Financování státních
a komunálních institucí se
zaměřením na rozvoj
infrastruktury na hlavních
trzích

Podporovat klienty při
budování a zajištění
bohatství
Demokratizační rady
prostřednictvím George
Aktivní řízení klientských
cest za účelem zvýšení
ziskovosti a spokojenosti
klientů

Transakční bankovní služby
(obchodní financování,
factoring, leasing)
Podnikání v oblasti
komerčních nemovitostí

Budování dluhopisových
a akciových kapitálových
trhů ve střední a východní
Evropě
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Jakákoliv státní expozice je
držena pouze z tržních
důvodů, za účelem likvidity
nebo řízení bilance

Jakákoliv bankovní
expozice je držena
z důvodu likvidity, řízení
bilance nebo k podpoře
klientských obchodů

Erste Group – Hlavní ukazatele
Konsolidované dle IFRS

Q1-3 2021

(v mil. EUR)

2021

Q1-3 2022

Meziroční
změna

2 038 poboček

Rozvaha
Aktiva celkem

309 240

307 428

335 297

8,4%

Pohledávky za klienty

175 929

180 268

198 795

13,0%

Závazky ke klientům

207 506

210 524

232 451

12,0%

1 451

1 923

1 647

13,5%

45 078 zaměstnanců

Výkaz zisků a ztrát
Čistý zisk

15,9 milionů klientů

Základní poměrové ukazatele
Návratnost kapitálu - ROE
Čistá úroková marže

12,1%
2,0%

11,6%
2,1%

13,2%
2,2%

Poměr nákladů k výnosům

54,8%

55,6%

53,9%

Ratingy Erste Group (k 28. říjnu 2022)
Ratingová společnost
Fitch
Moody's
Standard & Poor's

Dlouhodobý Krátkodobý
A
A2
A+

F1
Prime-1
A-1

Výhled
stabilní
stabilní
stabilní
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Akcionářská struktura Erste Group Bank
Celkový počet akcií:

Podle investora

429 800 000
Erste
Nespecifikované *
Foundation
6,4%
Black Rock Inc.
přímo
4,8%
5,6%

Sparkassen Beteiligungs
Gmbh & Co KG
11,4%

Identifikovatelní
obchodníci **
1,5%

Podle regionu

Nadace 1
2,8%

Zbytek světa
2,7%

Kontinentální
Evropa
15,8%

Wiener Städtische
Versicherungsverein
4,1%

Nespecifikované *
6,4%

Identifikovatelní
obchodníci **
1,5%

Rakousko
32,2%

Privátní investoři
5,8%
UK & Irsko
15,7%

Severní Amerika
25,8%

Institucionální klienti
57,7%

Erste Employees Private Foundation, Syndikované Nadace spořitelních bank, vlastní podíly Spořitelních bank
* Nespecifikovaní institucionální a drobní investoři
** Včetně tvůrců trhu, hlavních zprostředkovatelů, vlastnického obchodování, záruk a pozic v úvěrech na akcie, které jsou viditelné v seznamech depozitních bank
1
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Nabídka produktů skupiny ČS
Drobní klienti
Firmy a podnikatelé
Produkty finančních trhů
Speciální programy pro klienty ČS

Moje zdravé finance pro drobné klienty
Principy poradenství Moje zdravé finance
Poskytujeme komplexní finanční poradensví
na pobočkách i v digitálním prostředí
Pomáháme a učíme klienty jak správně řídit
své finance a mít finance pod kontrolou
Nastavujeme klientům produkty a služby podle
jejich potřeb, hledáme nebo zhodnocujeme
jejich úspory

Vzděláváme naše klienty a vedeme je
k prosperitě
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George pro drobné klienty
Bankovnictví budoucnosti, které klientům usnadní život

Online poradce 24 hodin denně
George pomáhá se správou peněz a investic a kdykoliv zodpoví všechny dotazy
George v mobilu
Zaplatí, změní limit nebo zablokuje kartu, ať je klient kdekoliv
Chytré vyhledávání
Klient zadá slovo nebo číslo související s platbou a George ji během vteřiny najde
Automatické třídění plateb
George pečlivě roztřídí výdaje klienta, který tak přesně ví, za co a kolik platí
Vyšší úroveň bezpečnosti a pohodlnější přihlašování
Klient si nastaví vlastní přihlašovací údaje a upraví si vzhled podle svých představ.
S aplikací George klíč se může rychle a jednoduše přihlásit a potvrzovat platby
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Hlavní produktová nabídka pro drobné klienty a živnostníky
Účty a karty
Účet Plus (dříve Moje zdravé
finance s Účtem)
Účet standard (sjednání online)
Základní účet
Podnikatelská konta
George (mobilní a internetové
bankovnictví)
Debetní a kreditní karty
Vkladové účty
Apple Pay a Google Pay

Úvěrové produkty
Spotřebitelské úvěry (včetně
konsolidace úvěrů)
Peníze na klik - revolvingový
úvěr
Provozní, investiční, hypoteční,
revolvingové, neúčelové úvěry
pro živnostníky
Hypotéky (včetně amerických
hypoték)
Úvěry ze stavebního spoření
Lombardní úvěr
Kontokorent
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Spořicí a investiční produkty
Spoření ČS včetně obálek na
jednotlivé cíle
Podílové fondy, Dluhové cenné
papíry
Stavební spoření
Doplňkové penzijní spoření
Životní/neživotní pojištění
Správa aktiv
Fondy kvalifikovaných investorů
Private equity

Hlavní produktová nabídka pro firmy a podnikatele
Platební služby
Běžné účty a služební karty (debetní, kreditní)
Business 24 Internetové bankovnictví, Business 24
Mobilní banka, MultiCash
e-Invoicing (@FAKTURA 24, e-Faktura)
Přeshraniční služby
Přijímání platebních karet

Financování obchodu a exportu
Dokumentární obchody & bankovní garance
Exportní financování
Služby pro emitenty cenných papírů
Zákaznická péče, depozitář, peněžní výplaty, povinný
odkup od menšinových akcionářů
Poradenské služby
Finanční a strategické poradenství
Dluhové & ratingové poradenství
Poradenství v oblasti fúzí a akvizicí
Grantové poradenství
Oceňování firem
Obchodování s akciemi

Zajištění rizik (Hedging)
Zajištění kurzových, komoditních a úrokových rizik
Úvěrové produkty
Financování provozního kapitálu a investiční financování
Projektové a nemovitostní financování
Syndikované, klubové a akviziční financování
Dluhové kapitálové trhy
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Hlavní produkty finančních trhů
Správa financí (Treasury)

Správa aktiv

Investiční produkty
Produkty pro řízení kurzového rizika

Investiční poradenství pro institucionální klienty
a privátní klientelu

Produkty pro řízení úrokového rizika

Individuální správa portfolia

Produkty peněžních trhů

Výzkum/Poradenství

Investiční bankovnictví

Úschova cenných papírů a uměleckých děl

Obchodování s akciemi a dluhopisy
Primární emise (domácí dluhopisy, eurobondy,
cenné papíry)

Podnikové finanční poradenství
Soukromý kapitál, venture kapitál, financování
akvizic a fúzí

24

Speciální programy pro klienty ČS
InnovFin Program (záruky) od EIF
ČS má dlouhodobé zkušenosti se zárukami EIF a v současnosti
využívá záruku InnovFin, jejíž parametry byly upraveny v roce
2020 s ohledem na situaci okolo COVID-19

Záruka rozšiřuje dostupnost financování pro inovativní firmy
a činí tak nabídku ČS dále atraktivnější
Klíčové parametry garance:
Zaměření na inovativní projekty
Výše záruky činí 50 % expozice, maximální objem záruční linky
100 mil. EUR
Malé a střední podniky – do 250 zaměstnanců, 50 mil. EUR obratu
nebo 43 mil. EUR hodnoty aktiv; střední podniky do
500 zaměstnanců
Vhodné i pro nově vznikající podniky – max. 3 roky od založení
Výše úvěru – od 25 tis. EUR do 7 mil. EUR
Splatnost úvěru – do 10 let

Dalším záručním programem je EaSI*
Garance EIF zaměřená na financování malých startupů do 600 tis. Kč. Spolu s garancemi InnovFin
a EIB tak ČS pokrývá zárukami finančních institucí
EU celé spektrum úvěrů, od úvěrů pro start-upy po
středně velké firmy, a zaujímá tak v této oblasti
pozici lídra trhu

*Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace
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Speciální programy pro klienty ČS
Globální úvěr EIB
ČS dosud uzavřela smlouvy s EIB v celkovém
objemu 1 500 mil. EUR, poslední v roce 2020,
a podpořila touto formou více jak 1 tis. projektů

Globální úvěr je určen na podporu projektů
realizovaných municipalitami a malými a středními
podniky (SME) a středně velkými firmami do
3 000 zaměstnanců formou zvýhodněné úrokové
sazby

Pomocí globálního úvěru může být financováno až
100 % oprávněných nákladů na projekt
Globální úvěr může být spojen s podpůrnými
programy Evropské komise: garančními programy
EIF a EIB
Kromě Globálního úvěru podepsala ČS s EIB
v roce 2019 transakci o zaručení portfolia úvěrů, na
základě které poskytuje zvýhodněnou úrokovou
sazbu obdobně, jako u GÚ. Program je nazván
Zvýhodněný úvěr
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Společenská odpovědnost

Věříme dobrým věcem

▸ Finanční gramotnost

▸ Komunitní granty

▸ Nadace České spořitelny

Banka podporuje finanční gramotnost dětí a digitální vzdělávání
seniorů v projektu Abeceda peněz, aktuálně největším programu
finančního vzdělávání v Česku. Věří totiž, že má smysl rozvíjet
vše, díky čemu zejména děti získají větší sebejistotu, budou se
cítit silnější a dokážou se lépe rozhodovat. Je to cesta k tomu, aby
se lépe dařilo nám všem. Program pod záštitou Ministerstva
financí získal první místo v soutěži Zlatá koruna 2022
v kategorii Společenské odpovědnosti. Do programu je
zapojeno přes 700 škol

V komunitním grantovém programu Dokážeme víc Banka ve
spolupráci s Nadací VIA podněcuje občany k aktivnímu přístupu
k místu, kde žijí, napomáhá k sousedskému soužití a přispívá
k prosperitě Česka. Projekt získal 3. místo v soutěži Zlatá
koruna 2022 v kategorii Společenské odpovědnosti

Hlavním účelem Nadace je vytvořit prostor pro šíření systémových
inovací ve vzdělávání vedoucích ke zdravé společnosti, kde každý
může rozvíjet svůj potenciál, najít si své místo a žít šťastný život.
Vzdělání a sebevědomou občanskou společnost považuje Nadace
za klíčové faktory prosperity a soudržnosti České republiky.

V roce 2022 Banka podpořila zatím 56 sousedských projektů
a rozdělila téměř 2,3 mil. Kč (včetně tzv. mikrograntů)

V roce 2021 spustila nový program Den pro školu, založený na
expertním dobrovolnictví. Ročně na podporu vzdělávání věnuje
cca 100 mil. Kč

▸ Spořka Českem

▸ Rychlá pomoc

▸ Podpora integrace

1 566 zaměstnanců České spořitelny se zapojilo do akce Spořka
Českem a od 30. 4. do 4. 6. zdolali štafetově ve třech trasách
1 236 km. Celkem napříč republikou ušli 16 670 km!

Nadace ČS věnovala ihned po vypuknutí války na humanitární
pomoc 15,5 mil. Kč, Buřinka 1 mil. Kč.

Nadace ČS vyhlásila výzvu, do které se mohou hlásit organizace
pomáhající s integrací ukrajinských dětí do českých škol. Nadace
rozdělí 40 mil. Kč.

Během akce odpracovali 1 780 dobrohodin: čistili potok nebo
studánku, pleli záhony, sázeli stromy, natírali lavičky ve městě,
pomáhali ve zvířecím útulku i vyklízeli sklady, dokonce se zapojili
do pomoci v kuchyni sociálního gastro podniku

Česká spořitelna spolu se Sdružením pro integraci a migraci
(SIMI) nabídla a nabízí v Praze chráněné ubytování pro
ukrajinské uprchlíky. Provoz společně financují Nadace ČS
a Buřinka, na projektu spolupracují další partneři, např. Ahrend.

Sociální bankovnictví věnovalo 250 000 Kč neziskovým
organizacím pomáhajícím Ukrajincům
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Grant do výše 50 000 Kč na aktivity, které pomáhají s integrací
Ukrajinců, realizuje Nadace VIA i díky podpoře 0,5 mil. Kč od ČS.
5 Kč za každou platbu virtuální kartou v Georgi, celkem
2 mil. Kč putují na společný projekt organizací Učitelská platforma
a Člověk v tísni

Kontakty
Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4
Czech Republic
Tel: +420 956 777 901
Fax: +420 224 641 511
Green line: 800 207 207
E-mail: csas@csas.cz
Internet: www.csas.cz
SWIFT: GIBA CZ PX
Reuters: SPOPsp.PR

