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Česká spo řitelna- penzijní spole čnost podpo řila Život 90 částkou 300 000 K č 
 

Česká spo řitelna – penzijní spole čnost ( ČSPS) oslavila na konci lo ňského roku 20. narozeniny. Na oslavu 

výro čí se rozhodla podpo řit spolek Život 90, konkrétn ě projekt Tís ňová pé če, jehož hlavním cílem je ochránit 

zdraví senior ů a zdravotn ě postižených lidí.  Za každé nov ě založené dopl ňkové penzijní spo ření v období od 

1. října do 31. prosince 2014 darovala ČSPS spolku 20 K č. Navíc uspo řádala také interní sbírku mezi 

zaměstnanci finan ční skupiny České spo řitelny (FS ČS) a přijímala vklady hotovosti na ú čet spolku bez 

poplatku. Celkem tak Životu 90 darovala 300 tisíc k orun. Slavnostní p ředání symbolického šeku prob ěhlo 

včera večer v Divadle Palace v Praze. 

 

„Oslavu 20. výro čí založení naší penzijní spole čnosti jsme pojali spole čensky odpov ědně. Upřímně děkuji 

všem, kte ří se do sbírky zapojili a podpo řili službu Tís ňové pé če, bylo mi ctí p ředat nashromážd ěnou částku 

spolku Život 90,“ uvedl Aleš Poklop, p ředseda p ředstavenstva ČS penzijní spole čnosti. 

 

"Jsme moc rádi, že jsme mohli být p ři této akci partnery České spo řitelny. Myslet na seniory je v dnešní dob ě 

nutností, bohužel to ale mnohdy není samoz řejmost. D ěkujeme nejen za podporu služby tís ňové pé če, která 

chrání životy senior ů, ale také za to, že se Česká spo řitelna nebojí na téma stá ří upozornit,“ řekl Jan Lorman, 

ředitel spolku Život 90. 

 

Každého klienta, který si nově penzijní spoření v daném období sjednal, navíc ČSPS odměnila malým dárkem 

z chráněných dílen, které vyrobily tři partnerské organizace - SANANIM, Auritus a Charita ČR. Celou akci ČSPS 

podpořila také marketingovou kampaní (video ke kampani zde: http://youtu.be/K35P0bDN3-4) a pořádala i řadu 

zajímavých aktivit pro zaměstnance FSČS, své partnery i klienty. 

 

Tísňová péče Života 90 nabízí nepřetržitou komplexní sociální službu 

pro seniory: stiskem tlačítka přístroje, který nosí senioři u sebe, se 

v případě nouze spojí s nonstop dispečinkem. Ten monitoruje 

uživatele služby v jeho bytě či venku, je s ním v hlasovém spojení a 

v krizové situaci zajišťuje poskytnutí okamžité pomoci. Tísňová péče 

Života 90 je nejdéle fungující a nejkomplexnější službou svého druhu 

v České republice - už od roku 1992 pomáhá seniorům žít i ve 

vysokém věku plnohodnotně, beze strachu a ve vlastním prostředí. 
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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 • 1 879 zaměstnanců 
se v roce 2012 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme tak 14 440 hodin práce našich zaměstnanců • 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. 
 
Erste Corporate Banking – mimořádně silný partner v oblasti korporátního, investičního bankovnictví a finančních trhů 

Největší poskytovatel úvěrů firmám z pohledu celkové výše úvěrů • Přední aranžér syndikovaných, klubových, akvizičních a projektových řešení financování • 
Leader ve sjednávání domácích i zahraničních emisí dluhopisů pro lokální i mezinárodní klienty • Jeden z hlavních poradců v oblasti fúzí a akvizic • Největší 
obchodník na kapitálových trzích v České republice měřeno počtem vydaných akcií (IPO i SPO) i jejich objemem • Jeden z nejvýznamnějších partnerů 
Evropské investiční banky ve střední Evropě • Přední konzultant v oblasti M&A pro místní i regionální klienty z podnikatelského i veřejného sektoru • Největší 
obchodník s EUR/CZK a přední poskytovatel služeb Treasury pro podnikové klienty i klienty z veřejného sektoru • Největší správce aktiv pro firemní a 
institucionální klienty • Další zajímavé informace o korporátním bankovnictví České spořitelny zde. 
 
Profil Erste Group 

Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU • Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,4 milionům klientů 
v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku) • Ke konci 1. čtvrtletí 2014 
dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group EUR 203,9 mld., čistý zisk činil EUR 103,3 mil. a poměr nákladů k výnosům 57,0 %. 
 
 


