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Drobné bankovnictví České spo řitelny vede od ledna Tomáš Salomon 
 

Novým členem p ředstavenstva a šéfem retailového bankovnictví České spo řitelny je od nového roku Tomáš 

Salomon. Do České spo řitelny p řichází po dvouletém p ůsobení v p ředstavenstvu Slovenskej sporite ľny, kde 

byl zodpov ědný práv ě za oblast drobného bankovnictví.  

 

„Být sou částí České spo řitelny je pro m ě radostí i výzvou. T ěším se na spolupráci s kolegy, kte ří každý den 

odvád ějí skv ělou práci, na nové výzvy i p řekážky, které jist ě brzy p řijdou. V ěřím, že přispěji novými nápady a 

projekty, které banku posunou o kus dál, ješt ě blíže klientovi, protože práv ě o nich retailové bankovnictví je,“ 

řekl Tomáš Salomon. 

   

Bankovní kariéru zahájil v roce 1997 v GE Capital Multiservis, kde se stal předsedou představenstva a generálním 

ředitelem. V roce 2000 vedl jako člen představenstva retailové bankovnictví GE Capital Bank. V letech 2004 až 2007 

byl generálním ředitelem a předsedou představenstva Poštovej banky na Slovensku. V období 2008 až 2012 se 

věnoval privátním investičním projektům a inicioval projekt pro vznik platformy na realizaci mobilních plateb v České 

republice. Podílel se na založení společnosti Mopet CZ, kde působil jako člen představenstva a generální ředitel. 

V roce 2013 odešel pracovat do Slovenskej sporiteľny, kde byl později jmenován členem představenstva 

zodpovědným za retail. 

 

Tomáš Salomon je absolventem fakulty ekonomiky služeb a cestovního ruchu vysoké školy ekonomické v Bratislavě.  

 

Zároveň dochází i ke zm ěně vedení úseku Operations, který m ěla na starosti Daniela Pešková. Ta bude 

v divizi Tomáše Salomona nov ě řídit úsek Distribuce. Operations po ní p řevezme Petr Beneš, který bude 

nadále zodpov ědný i za svou p ůvodní oblast, tedy úsek IT a projekty. 

 

 
 

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny: 
 
 
Kristýna Dolínek Havligerová    Pavla Kozáková 
Tisková mluvčí ČS    Tiskové centrum ČS 
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz                                                         
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Profil České spořitelny 
Česká spořitelna je největší bankou v České republice  • Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje 
také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů • Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní 
a korporátní klienty • Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice • Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na 
českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití  • Další zajímavé informace o České spořitelně zde. 
 
Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti 

5 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů • 1 450 000 000 Kč jsme vložili do 
Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice • 80 000 000 Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2012 věnovali na obecně 
prospěšné projekty • 2 000 000 Kč jsme v roce 2013 rozdělili celkem 34 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v našich dvou grantových 
programech pro zaměstnance a klienty • 8 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v 634 českých městech a obcích • 1 887 dobrovolníků 
se v roce 2013 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme více než 16 000 hodin práce dobrovolníků • 376 našich poboček má bezbariérový přístup 
a přes 250 našich bankomatů je uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty • 2 pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou činnost 
díky spořitelním Dnům pro charitu • Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde. 
 
Profil Erste Group 

Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU  •  Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,5 milionům klientů 
v téměř 2 900 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku) • Ke konci roku 2013 dosáhla 
bilanční suma skupiny Erste Group EUR 199,9 mld., čistý zisk činil EUR 61 mil. a poměr nákladů k výnosům 52,5%. 
 
 


