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Profil společnosti 
Naši zakladatelé přišli před více než 190 lety s myšlenkou založení instituce, která bude svými 

službami napomáhat prosperitě jednotlivců, podnikatelů, korporací i neziskovým organizacím 

v celé České republice. I nadále chceme být jejich průvodci složitým finančním světem. Naší 

ambicí je být dostupní tam, kde nás klienti v daný moment potřebují. To jim umožňujeme 

širokou sítí poboček v každém regionu, stejně jako přítomností v digitálním světě. 

Základní informace (k 30. 6. 2017, konsolidované):

Novinky pro klienty 
 Se službou Moje zdravé finance pomáháme klientům snížit jejich pravidelné výdaje,

radíme jim, jak uspořit a jak ušetřené peníze zhodnotit. Moje zdravé finance zahrnují

poradenství, aplikaci s přehledem příjmů a výdajů, nefinanční služby a dva účty pro klienta

nebo jeho blízké. Moje zdravé finance využívá již více než čtvrt milionu klientů.
 Průhledná kreditka přináší klientům jednoduchý výpočet úroku i bezúročné období u

výběrů z bankomatů. Klient navíc získá vedení kartového účtu zcela zdarma, pokud

v daném účetním období zaplatí kartou alespoň 3 000 Kč.

 Velkou poptávku klientů po hypotékách jsme ještě více podpořili zajímavými nabídkami
úrokových sazeb i pro delší fixace, a k tomu odhadem nemovitosti zdarma. Klienti

mohou také vyřešit refinancování hypotéky online. Nově nabízíme zasílání výpisů k
úvěrovým účtům elektronicky do internetového bankovnictví. Elektronické výpisy jsou

platným dokladem pro daňové přiznání.

 Hotovostní úvěry jsou nyní ještě výhodnější - za řádné splácení klienty odměňujeme

prominutím až 15 měsíčních splátek. Celkem tak mohou ušetřit až 68 tisíc Kč. Také

nabízíme Půjčku bez papíru, s kterou klient může získat peníze na účtu do
15 minut od online uzavření smlouvy. Vyřízení půjčky je stejně jako mimořádná splátka či

úplné doplacení půjčky zdarma.

 Vyšší zabezpečení a výraznou úsporu času přinášíme klientům v biometrickém
podepisování dokumentů. Speciální zařízení (signpady nebo tablety) v podobě

elektronické destičky snímá vedle tvaru podpisu i celou řadu dalších jedinečných

charakteristik podpisu, např. rychlost, tlak a jeho průběh v čase. Od dubna 2016 klienti

biometricky podepsali více než dva miliony dokumentů.

Členové představenstva 

Tomáš Salomon 
předseda představenstva

Wolfgang Schopf 
místopředseda představenstva

zodpovědný za finanční řízení 

Daniela Pešková 
členka představenstva
zodpovědná za retailové bankovnictví

Pavel Kráčmar 
člen představenstva
zodpovědný za korporátní 

bankovnictví a finanční trhy 

Karel Mourek 
člen představenstva

zodpovědný za řízení rizik

Struktura akcionářů 
Podíl na hlasovacích právech: 

 99,52 %, jiní 0,48 %  

Základní kapitálová struktura: 

 98,97 %, samosprávy 0,59 %, jiní 0,44 %  

Úvěrový rating 
Dlouhodobý Krátkodobý Výhled 

S&P A A-1 Negativní 

Fitch A- F1 Stabilní 

Moody's A2 Prime-1 Stabilní 

Vybrané finanční údaje (Kč miliony; IFRS) 
30. 6. 
2017 

Meziroční 
změna 

Provozní výnosy 18 413 -2,9 % 

Provozní náklady -9 021 2,7 % 

Provozní zisk celkem 9 392 -7,8 % 

Čistý zisk za účetní období 7 673 -6,9 % 

Aktiva celkem 1 247 571 20,3 % 

Klientské úvěry celkem  619 194 8,8 % 

Klientské vklady celkem 834 432 9,8 % 

Vlastní kapitál celkem 115 998 1,7 % 

Poměrové ukazatele
Návratnost kapitálu (ROE) 12,5 % 

Náklady vůči výnosům 
(Cost/income) 49,0 % 

Pohledávky za klienty / závazky 
ke klientům 72,6 % 

Kapitálová přiměřenost - poměr 
Tier1+2 19,2 % 

Bohuslav Šolta
člen představenstva
zodpovědný za operations a IT

(2.8.2017)
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Aktuálně z banky 

 Česká spořitelna vykázala k 30. červnu 2017 neauditovaný konsolidovaný 
čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví 
(IFRS) ve výši 7,7 mld. Kč. Čistý zisk za stejné období roku 2016 činil díky 
jednorázovým vlivům 8,2 mld. Kč. Z tohoto důvodu se čistý zisk v meziročním 
porovnání snížil o 6,9 %. Stále však úspěšně pokračuje výrazný růst hrubých 
klientských úvěrů, za posledních 12 měsíců se jejich objem zvýšil o 8,8 %. 
Provozní zisk se z důvodu poklesu čistých úrokových výnosů a výnosů 
z poplatků a provizí a zvýšení provozních nákladů snížil oproti loňskému 
1. pololetí o 7,8 % na 9,4 mld. Kč. Ukazatel poměru provozních nákladů
a výnosů (Cost/Income Ratio) se tak zvýšil na 49,0 % ze 46,3 %. 





Věříme dobrým věcem
 Cenou Floccus ocenila Nadace ČS v lednu šest organizací a tři jednotlivce za to,

že podporují lidi na okraji společnosti. Nadace ČS se spolu se svou mladší sestrou
-Nadací Depositum Bonum - zaměřuje zejména na vývoj a podporu systémových
inovací v sociálním podnikání a ve vzdělávání, a to nejenom prostřednictvím našich
tří akceleračních programů.





Erste Group v kostce (data k 30. 6. 2017)

Počet klientů 16,1 mil. 
zaměstnanců 47 300 
poboček 2 604
bilanční suma 218,2 mld. EUR 
čistý zisk 624,7 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 

Členové představenstsva









Andreas Treichl, CEO 

Gernot Mittendorfer, CFO a CPO 

Willibald Cernko, CRWiO 

Peter Bosek, Retailové bankovnictví  

Jozef Síkela, Korporátní bankovnictví & trhy 

 Petr Brávek, COO 

Erste Group za H1 2017
“Dnes opět zveřejňujeme pozitivní 
výsledky a to za prvních šest měsíců 
roku 2017: objem řádně splácených 
úvěrů vzrostl o 6,7 % a klientské vklady 
o 11,6 %. V Evropě není téměř žádná 
jiná banka, která by se mohla pochlubit 
podobným růstem. Je to důsledek toho,
že náš obchodní model funguje a samozřejmě i toho, že region 
střední a východní Evropy je nejrychleji rostoucím regionem v 
Evropě. Ani do budoucna si však nemůžeme dovolit polevit. Přes 
naše silné výkony v oblasti úvěrování i získávání vkladů nám čisté 
úrokové výnosy klesají. Pozornost musíme věnovat nízkým 
úrokovým sazbám a snižování portfolia cenných papírů. Naše 
výnosy z poplatků a provizí pomalu stoupají, což je dobře. Považuji 
to za úspěch vzhledem k tomu, že jsme i nadále opatrní v tom, jaké 
produkty a služby poskytujeme naší široké klientské základně. 
Naším cílem je držet nastavený kurz a usilovat možná o mírný, ale 
zato stabilní růst a já jsem přesvědčen, že dosáhnout opětovného 
růstu hrubých příjmů a výnosů je realistické,“ uvedl Andreas Treichl, 
generální ředitel Erste Group Bank AG. 

Struktura akcionářů 

Kotace na burzách a zahrnutí v indexech
Váha 

Vídeňská burza cenných papírů ATX 20.18%

Pražská burza cenných papírů PX 21.24%

Bukurešťská burza cenných papírů ROTX 19.77%

Kotace Index

 Veřejně obchodována v USA v programu Level I ADR 





MSCI Standard Index 

EURO STOXX Banks Index

 FTSEurofirst 300 Index 

Úvěrový rating 
Dlouhodobý Krátkodobý Výhled 

S&P A- A-2 Pozitivní 
Fitch A- F1 Stabilní 

Moody's A3 P-2 Pozitivní 

(1.6.2017)

Počet akcií celkem: 429 800 000
Volně obchodovatelných: 70.5 %

1 Ekonomické zájmy Nadace Erste 2 Ekonomické zájmy spořitelen
3 Další strany akcionářské dohody Nadace Erste, spořitelen a CaixaBank  

* Institucionální a drobní investoři

Nadace ERSTE 1 

11.1 % Spořitelny  2 
4.7 %Zaměstnanci

0.8 %

Privátní investoři 

Rakousko  
5.0 %

CaixaBank
9.9 %

Syndikované 3 
3.8     %

Institucionální investoři
47.6 %

BlackRock  
4.0 %

Bez identifikace*  

13.1 %

(1.8.2017)

(11.8.2017)

Jsme jedničkou na trhu

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

Hrubý objem portfolia klientských úvěrů se meziročně zvýšil o 8,8 % na 
619,2 mld. Kč. Z toho portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS) dosáhlo objemu 
331,7 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 6,7 % (bez vlivu resegmentace 
ze 4. čtvrtletí 2016 o 9,6 %), především díky dvojcifernému růstu hypoték fyzickým 
osobám (o 12,8 %). Objem úvěrů podnikatelským subjektům (tzv. wholesale) 
vzrostl o 12,3 % (bez vlivu resegmentace o 8,1 %) díky růstu úvěrů velkým 
korporátním klientům, komerčním úvěrům na nemovitosti a úvěrům malým 
a středním podnikům.

Závazky ke klientům dosáhly výše 835,8 mld. Kč a v porovnání s loňským 
pololetím vzrostly o 9,5 %. Vklady domácností se zvýšily o 9,0 % na 602,7 mld. 
Kč. Rostou zejména vklady na osobních účtech klientů a spořící vklady. Vklady 
firemní klientely se výrazně zvýšily o 13,8 % na 157,5 mld. Kč, důvodem je 
ukládání jejich přebytečné likvidity. Vklady klientů veřejného sektoru vzrostly 
o 5,5 % na úroveň 75,6 mld. Kč.

Například v Impact First si neziskovky mohou otestovat, jak životaschopný
a finančně udržitelný je jejich obchodní záměr. Vypisujeme tři kola ročně, pracovat
na sobě může vždy 10 finalistů. 3. kolo v březnu vyhrál projekt NášUp ostravské
Spirály, která integruje lidi s duševními nemocemi, ve 4. kole se vítězem stala
Pekárna Na Plechu, kterou provozuje ve východočeských Kvasinách organizace
Pferda. Zaměstnává v ní pekaře a cukráře s mentálním postižením či duševní
nemocí.

Zjednodušujeme dárcovství díky naší dárcovské aplikaci Melinda, kterou jsme
spustili na začátku roku 2016. Již více než 600 tisíc korun přispěli prostřednictvím
ní naši klienti. Podpořili tak tři desítky projektů různých neziskových organizací.
S aplikací klienti darují  v průměru 10 000 Kč týdně.

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



