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Profil společnosti

Členové představenstva

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.

Tomáš Salomon
předseda představenstva

Wolfgang Schopf

Základní informace (k 1. 1. 2019, konsolidované):
21 hypotéčních center

501 poboček

501

1783 bankomatů
a platbomatů

4,6 mil. Klientů

místopředseda představenstva
zodpovědný zafinanční řízení

4,6
mil.

15 regionálních
korporátních center pro SME

15

21
1 783

Daniela Pešková

14 poboček Erste Premier

členka představenstva
zodpovědná za retailové
bankovnictví

14

12

12 regionálních center
privátního bankovnictví

Pavel Kráčmar
člen představenstvazodpovědný za
korporátní bankovnictví a finanční trhy

10 115
1

10 115 zaměstnanců

Karel Mourek
člen představenstva zodpovědný
za řízení rizik

1 pobočka pro
zahraniční klienty

Bohuslav Šolta
člen představenstva zodpovědný
za operations a IT

Novinky pro klienty
• Novou tváří České spořitelny v digitálním světě a budoucí páteří digitální banky je George,
který nahrazuje dosavadní internetové bankovnictví Servis 24. Jedná se o největší migraci
klientů na českém bankovním trhu. George, kterého využívá již 1,5 mil. lidí, představuje
nejmodernější personalizované internetové bankovnictví, které umožňuje komplexní
správu rodinných financí v reálném čase. Jednou z přidaných hodnot George je dělení
plateb podle kategorií, což umožní klientům efektivnější řízení vlastních výdajů.
• Už přes milion klientů vyzkoušelo strategickou službu České spořitelny Moje zdravé
finance (MZF). Poradenství MZF zásadním způsobem změnilo pohled klientů na Českou
spořitelnu poté, co si ho vyzkoušeli. Služba Moje zdravé finance (MZF) pomáhá
ke zdravému rozpočtu, správnému nastavení finančních produktů a vede k zajištění
nejrůznějších potřeb klienta podle jeho aktuální životní situace. Skvělou pomůckou
v digitálním světě je speciální karta Moje zdravé finance v internetovém bankovnictví
George, kde klient vidí komplexní přehled svých financí rozdělených do jednotlivých
oblastí a doporučení na jakou oblast se zaměřit, aby si zlepšil svoje hospodaření.

Základní kapitálová struktura
100% (od 6. 11. 2018)

Úvěrový rating (k 4. 3. 2019)
S&P
Fitch
Moody’s

Dlouhodobý

Krátkodobý

A
A
A1

A-1
F1
P-1

Vybrané finanční údaje

• Česká spořitelna dále zjednodušuje a zlepšuje hypoteční proces pro klienty a pokračuje
v digitalizaci v rámci hypotéky online. Po celou dobu procesu je klientům k dispozici
online hypoteční specialista. V oblasti fixací úrokových sazeb připravila spořitelna jako
první na trhu jedinečnou nabídku fixace na 20 let, kterou vyšla vstříc aktuální poptávce
klientů po dlouhých fixacích. Díky tomu získají klienti jistotu nízké sazby a neměnných
splátek na více let dopředu, a mohou tak lépe plánovat a řídit rozpočet domácnosti.

Provozní výnosy
Provozní náklady
Provozní zisk celkem
Čistý zisk
Aktiva celkem
Klientské úvěry celkem
Klientské vklady celkem
Vlastní kapitál celkem

• ČS je jedinou bankou na trhu, která umí půjčit zcela on-line do 15 minut i klientům bez
historie v ČS.

Poměrové ukazatele

• Česká spořitelna vyrostla do pozice největšího poskytovatele firemních úvěrů na
domácím trhu. V roce 2018 dosáhla spořitelna bilanční sumy firemních úvěrů ve výši
317 miliard korun.

Výhled
Pozitivní
Stabilní
Stabilní

1. 1.
2019

Meziroční
změna

39 088
-18 327
20 762
15 362
1 426 465
694,1
954,4
122 473

4,8 %
0,5 %
9,3 %
5,1 %
7,3 %
8,6 %
8%
1,4 %

Návratnost kapitálu (ROE)
Náklady vůči výnosům
Pohledávky za klienty/Závazky ke klientům
Kapitálová přiměřenost – poměr Tier 1+2

12,8 %
46,9 %
72,7 %
19,2 %
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Jsme jedničkou na trhu

Erste Group v kostce (data k 1. 1. 2019)
Počet klientů
Zaměstnanců
Poboček
Bilanční suma
Čistý zisk

podle počtu klientů (4,6 mil.)
v hypotékách (podíl 28 %)
ve spotřebitelských úvěrech včetně kreditních karet (podíl 28 %)
v úvěrech celkem (podíl 21 %)

Obchodní pozice Erste Group

podle celkových vkladů (podíl 21 %)

■

na trhu podílových fondů (podíl 27 %)

■

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

■

ve firemních úvěrech
Zdroje: statistika ČNB, MMR, AKAT, Asociace bankovních karet

Aktuálně z banky

Členové představenstva
Andreas Treichl,CEO
Gernot Mittendorfer, CFO a CPO
Willibald Cernko, CRWiO
Peter Bosek, Retailové bankovnictví
Jozef Síkela, Korporátní bankovnictví & trhy
Petr Brávek, COO

■
■

• Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2018 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk
počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši
15,4 mld. Kč. Čistý zisk za rok 2017 činil 14,6 mld. Kč. V meziročním porovnání se tak
čistý zisk zvýšil o 5,1 %. Ještě výraznější nárůst zaznamenal provozní zisk, který se
díky výrazně rostoucím úrokovým výnosům a stabilním nákladům zvýšil o 9,3 % na
20,8 mld. Kč.
• Největší podíl na nárůstu čistého a provozního zisku mají čisté úrokové výnosy
v souvislosti s rostoucími úvěrovými obchody a pozvolným navyšováním úrokových
sazeb. Důležitou součástí dosaženého provozního zisku byl rovněž stabilní vývoj
provozních nákladů. Navýšení provozního zisku se přímo podílí na zlepšení ukazatele
poměru provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) na 46,9 % ze 49,0 %
v roce 2017.
• Klientské úvěry pokračovaly v dynamickém růstu. Hrubý objem klientských úvěrů očištěný
o vliv reverzních repo operací meziročně vzrostl o 9,0 % na 705,7 mld. Kč. Reportovaný
růst činil 8,5 %. Z toho portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS) se v meziročním
srovnání zvětšilo o 9,8% na 383,5 mld. Kč, a to především díky hypotékám fyzickým
osobám (vzrostly o 11,2%), úvěrům malým podnikům (vyšší o 8,6 %) a spotřebitelským
úvěrům (vzrostly o 5,7 %). Objem úvěrů podnikatelským subjektům (tzv. Wholesale) se bez
vlivu reverzních repo operací 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 %).

Česká spořitelna digitální
George
Nabízí možnost převádět
peníze, platit pomocí QR
kódu, spravovat platební
karty kdekoli klient právě
je, fultextově vyhledávat či
ukládat složenky. Již brzy
NFC platby a MZF integrace.

Poketka
Aplikace pro placení
mobilním telefonem, umí
vygenerovat tzv.
jednorázovou platební
kartu pro bezpečné platby
v e-shopech či nabízí slevový
program na bázi cashbacku.

Můj stav
Aplikace pro klienty, kteří
nepotřebují platit, ale chtějí
mít stále přehled o svých
financích.

Friends 24
Nový způsob placení
drobných částek bez znalosti
čísla účtu.

Investiční centrum
Nabízí jednoduchý způsob
jak sledovat dění na burze,
analýzy trhu i kurzy měn
a komodit.

16,2 mil.
47 700
2 507
236,8 mld EUR
1,8 mld EUR

■
■
■
■

Erste Group v roce 2018
„Náš čistý zisk za finanční rok, který
vzrostl o více než jednu třetinu, na
téměř 1,8 miliard eur, je tím nejlepším,
jakého jsme kdy v naší historii dosáhli.
Podnikáme i nadále v jednom z
ekonomicky nejdynamičtějších regionů
v EU. Nízká míra nezaměstnanosti, růst
reálných mezd a rostoucí konkurenceschopnost hospodářství
vedou podnikatele v regionu k vyšším rizikům a investicím,
a tím i k tvorbě nových pracovních míst. Tyto pozitivní nálady se
projevují i v retailovém sektoru, v němž zůstává silná poptávka
zákazníků po úvěrech na bydlení a po spotřebitelských úvěrech.
Pokud jde o nároky, které na nás jako na firmu klade náš region, minulý
rok potvrdil, že politická rizika převažují nad riziky komerčními – ale
tento jev se neomezuje pouze na region střední a východní Evropy.“
(komentář Andrease Treichla, CEO Erste Group)
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Počet akcií celkem: 429 800 000
Volně obchodovatelných: 70,01 %
1
2
3
4

5

Institucionální a drobní investoři
Ekonomické zájmy spořitelen
Ekonomické zájmy Nadace Erste
Další strany akcionářské dohody Nadace Erste, 			
spořitelen a CaixaBank
Mezinárodní institucionální a retailoví investoři

Kotace na burzách a zahrnutí v indexech

■

BUSINESS 24
Mobilní banka Umožnuje
správu firemních financí
i na cestách.

l BlackRock
4,1 %
l Priv. investoři Rakousko 5,0 %
l Institucionální investoři 49,5 %
l Zaměstnanci
0,8 %
l CaixaBank
9,9 %
l Syndikované 1
3,1 %
l Spořitelny 2
5,7 %
3
l Nadace ERSTE
11,3 %
l Bez identifikace 4
8,4 %
5
l Identif. obchodování
2,3 %

■
■
■

Kotace

Index

Váha

Vídeňská burza cenných papírů
Pražská burza cenných papírů
Bukurešťská burza cenných papírů

ATX
PX
ROTX

19,19 %
18,02 %
7,43 %

Veřejně obchodována v USA v programu Level I ADR
MSCI Standard Index
EURO STOXX Banks Index
FTSEurofirst 300 Index
(k 31. 12. 2018)

Úvěrový rating (k 5. 2. 2019)
S&P
Fitch
Moody’s

Dlouhodobý

Krátkodobý

A
A
A2

A-1
F1
P-1

Výhled
Pozitivní
Stabilní
Pozitivní

