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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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Vybrané finanční údaje (mil. Kč, IFRS)

Poměrové ukazatele

Novinky pro klienty

• Česká spořitelna formulovala strategii založenou na vizi Erste 2030 - transformovat se  
 z tradiční banky na “společnost finančního zdraví”, která vede české jednotlivce a firmy  
 k finančnímu zdraví prostřednictvím konceptu personalizovaného poradenství pro miliony  
 klientů. Hlavní důraz je kladen na udržitelnost, která je vnímána jako ušlechtilý cíl  
 i podstatná příležitost k dalšímu růstu.

• K výraznému rozšíření personalizovaných služeb a poradenství dojde v retailovém 
  bankovnictví a také v korporátním bankovnictví, a to s podporou digitálních řešení. 

Poradenství pro retailové klienty:

Česká spořitelna bude dále zlepšovat finanční zdraví svých klientů prostřednictvím:

• prohlubovaní porozumění potřebám klientů

• individualizovaného poradenství a nabídky řešení s vysokou přidanou hodnotou

• zvyšování dostupnosti bydlení

Poradenství pro korporátní klienty:

Cílem České spořitelny je zvýšit konkurenceschopnost, udržitelnost a prosperitu ekonomiky 

země (zaměření na ESG, transformaci 2.0 a podporu podnikání) prostřednictvím:

• aktivního sledování a zlepšování finančního zdraví svých klientů, a tím vytváření  

 stabilního podnikatelského prostředí podporujícího firmy na jejich cestě k prosperitě

• podpory českým podnikům v “zelené transformací” prostřednictvím (inspirace,  

 poradenství, financování a propojování)

• směrování českých firem k výrobkům a službám s vyšší přidanou hodnotou

• podporování vzniku nových prosperujících podnikatelů a firem v České republice

415 poboček
21 hypotéčních center

14 poboček Erste Premier

9 746 zaměstnanců

1 pobočka pro 
zahraniční klienty

12 regionálních center 
privátního bankovnictví

4,5 mil. Klientů

1 780 bankomatů  
a platbomatů

15 regionálních  
korporátních center pro SME

Základní informace (k 31.3. 2022)
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Dlouhodobý Krátkodobý Výhled

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

31. 12. 
2021

Meziroční
změna

Provozní výnosy 40 354 5,5 % 
Provozní náklady -20 398 6,7 %
Provozní zisk celkem 21 956 4,4 %
Čistý zisk 14 181 41,7 %
Aktiva celkem 1 641 741 6,8 %
Klientské úvěry celkem 836 949 10,5 %
Klientské vklady celkem 1 184 543 7,6 %
Vlastní kapitál celkem 142 744 -4,3 %

Návratnost kapitálu (ROE) 9,8 %
Náklady vůči výnosům 48,2 %
Pohledávky za klienty/Závazky ke klientům 70,7 %
Kapitálová přiměřenost – poměr Tier 1+2 23,8 %

Tomáš Salomon
předseda představenstva

Daniela Pešková
členka představenstva zodpovědná 
za retailové bankovnictví

Ivan Vondra 
člen představenstva zodpovědný  
za finanční řízení

Pavel Kráčmar
člen představenstva zodpovědný za 
korporátní bankovnictví a finanční trhy

Karel Mourek
místopředseda představenstva 
zodpovědný za řízení rizik

Martin Kobza 
člen představenstva  
zodpovědný za provoz
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Jsme jedničkou na trhu (k 31.12. 2021)

Česká spořitelna digitální 

Aktuálně z banky (hospodaření v roce 2021)

• Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2021 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk  
 počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši  
 14,2 mld. Kč. Čistý zisk za stejné období roku 2020 činil 10,0 mld. Kč, v meziročním  
 porovnání se tak zvýšil o 41,7 %, což bylo ovlivněno nižší tvorbou opravných položek na rizika  
 v roce 2021 a celkovým zotavením po pandemii COVID-19. 

• Provozní zisk dosáhl 22,0 mld. Kč, ve srovnání s rokem 2020 tak vzrostl o 4,4 %. 

• Hrubý objem klientských úvěrů Skupiny ČS meziročně vzrostl o 10,3 % na 856,9 mld. Kč.  
 Portfolio úvěrů domácnostem se v meziročním srovnání zvýšilo o 12,7 % na 549,4 mld. Kč,  
 především díky hypotékám fyzickým osobám (+16,5 %). Objem úvěrů korporátním 
  subjektům meziročně vzrostl o 6,4 % na 305,8 mld. Kč, díky nárustu u velkých korporací  
 (+11,6 %), dceřiných společností (+13,4 %) a malých a středních podniků (+3,2 %).  
 2 Vyhrazené Závazky ke klientům vzrostly v meziročním porovnání o 7,6 % na  
 1 184,5 mld. Kč, především kvůli vkladům domácností, které se meziročně zvýšily o 11,9 %  
 na 900,0 mld. Kč. Vklady korporátní klientely meziročně klesly o 7,5 % na 212,4 mld. Kč,  
 což bylo způsobeno ostatními finančními společnostmi, zatímco vklady klientů 
  veřejného sektoru vzrostly v meziročním srovnání o 8,5 % na 72,2 mld. Kč. 

podle počtu klientů (4,5 mil.)

v hypotékách (podíl 30 %)

ve spotřebitelských úvěrech včetně kreditních karet (podíl 26 %)

podle celkových vkladů (podíl 22 %)

na trhu podílových fondů (podíl 26 %)

ve firemních úvěrech (podíl 21,2 %)

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, František Bouc, tel. 724 531 119, E-mail: fbouc@csas.cz

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

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 (k 31.12. 2021) 

Obchodní pozice Erste Group 

Členové představenstva 

Počet klientů 16,1 mil.
Zaměstnanců 44 596 
Poboček 2 091 
Bilanční suma 307, 4 mld. EUR
Čistý zisk za rok 2021 1,9 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

Výhled Erste Group na rok 2022
Není jasné, jak se bude válka na Ukrajině vyvíjet a jak ovlivní region 
z makroekonomického hlediska. Ačkoli ekonomická role Ruska 
jako exportního trh pro trhy Erste neustále klesá, většina zemí je 
stále závislá na dovozu ruských energetických zdrojů. 

Skupina Erste Group očekává růst čistých úvěrů ve středních 
jednociferných číslech. Čisté výnosy z poplatků a provizí by měly 
růst v jednociferných číslech. Stejně jako v roce 2021 chce  
Erste Group dosáhnout dvouciferného ROTE. Ukazatel CET1  
skupiny Erste Group by měl zůstat silný. Erste Group věří, že v 
roce 2022 budou rizikové náklady nižší než 20 bazických bodů 
průměrných hrubých klientských úvěrů. Očekává se, že poměr  
nesplácených úvěrů nepřesáhne 3,0 %. 

Vývoj rusko-ukrajinského konfliktu nemá na Erste Group přímý 
vliv, neboť v těchto zemích není Erste Group provozně přítomna; 
expozice vůči oběma zemím jsou zanedbatelné a v této souvislosti 
se v současné době nepředpokládá tvorba opravných položek.

Úvěrový rating (k 16. 12. 2021)

Kotace na burzách a zahrnutí  
v indexech (k 31.12. 2021)

Dlouhodobý Krátkodobý Výhled

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

Kotace Index Váha

Vídeňská burza cenných papírů ATX 20,4 % 
Pražská burza cenných papírů PX 20,1 % 
Bukurešťská burza cenných papírů BET-BK 7,26 % 

Struktura akcionářů (k 10. 5. 2022)

1 l Priv. Investoři Rakousko 5 %
2 l Instituc. investoři 51,08 %
3 l Zaměstnanci 0,82 %
4 l Wiener Städtische  
   Versicherungsverein  4,08 %
5 l Nadace spoř. bank 1   1,89 %
6 l Sparkassenbeteilgungs  
   GmbH & Co KG  10,94 %
7 l Nadace Erste  5,85 %
8 l Bez identifikace 2  8,38 %
9 l Identif. obchodování 3  1,64 %
10 l Wellington  4,8 %
11 l BlackRock  4,92 %

Počet akcií celkem: 429 800 000
Volně obchodovatelných: 77,24  %
1 Syndikované nadace spořitelních bank, vlastní holdingy 
  spořitelních bank, soukromá nadace zaměstnanců Erste
2 Institucionální a mezinárodní retailoví investoři
3 včetně Market Makerů, Prime Brokerage, obchodování na  
 vlastní účet, kolaterály a půjčky cenných papírů dohledatelné  
 v seznamech depozitářských bank
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