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Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní 

bankopojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí především v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Skupina 

ČSOB je tvořena bankou (působí pod obchodními značkami – ČSOB, Era a Poštovní spořitelna) a společnostmi, s nimiž je 

banka propojena. Finanční skupina ČSOB zahrnuje strategické společnosti v ČR ovládané přímo či nepřímo ČSOB, 

případně KBC, které nabízejí finanční služby, a to Hypoteční banku, ČSOB Pojišťovnu, Českomoravskou stavební 

spořitelnu, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management, ČSOB Factoring a skupinu Patria. Své 

služby skupina ČSOB poskytuje všem typům zákazníků, a to jak fyzickým osobám, tak malým a středním podnikům, 

korporátní a institucionální klientele. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, 

ale nejvhodnější řešení. 

 

ČSOB – Tisková zpráva strana 1 z 2 

V Praze, dne 16. listopadu 2015 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Devět měsíců roku 2015 pro ČSOB: Pokračující růst ve 

všech klíčových segmentech, vysoká kvalita úvěrů 

udržena 

 

 Čistý zisk skupiny za devět měsíců vzrostl o 4 % na 11,0 miliard korun  

 ČSOB posílila svou pozici jedničky v úvěrech*, když jejich objem vzrostl o devět procent 

na 575 miliard korun při zachování vysoké kvality portfolia 

 Objem vkladů se zvýšil na 699 miliard korun*, meziročně o sedm procent více 

 Celkový objem aktiv pod správou dosáhl 181 miliard korun, což představuje 10procentní 

růst 

 Provozní výnosy vzrostly na 24,5 miliardy korun navzdory prostředí nízkých úrokových 

sazeb, což je meziročně o čtyři procenta více 

 Provozní náklady stouply o čtyři procenta na 11,5 miliardy korun  

 ČSOB zmodernizovala stránky www.csob.cz, aby jednodušeji navigovaly klienty s jejich 

finančními potřebami během různých životních situací 

 ČSOB spustila nové produkty a služby mimo jiné také aplikaci „Smart klíč“ pro pohodlnější 

používání internetového bankovnictví 

 ČSOB Privátní bankovnictví bylo v soutěži The Banker / PWM jmenováno Nejlepší privátní 

bankou roku 2015 v České republice 

 

„Meziroční 4% nárůst čistého zisku nás ujišťuje v tom, že naše úsilí má smysl a klienti 

považují asistenci našich zaměstnanců, služby i produkty za prospěšné. Nepolevujeme 

v poskytování jednoduchých, bezpečných a užitečných řešení ve prospěch stávajících i 

potenciálních klientů a ve snaze zůstat důvěryhodným partnerem při řešení jejich životních 

situací,“ uvedl John Hollows, generální ředitel ČSOB. 

http://www.csob.cz/
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Pokračující silný růst objemů úvěrů, vkladů a investičních produktů společně s dobrou výkonností 

finančních trhů byly hlavními faktory meziročního růstu čistého zisku za devět měsíců 2015. Na 

straně úvěrů nejvyšší meziroční růst dosáhly SME / korporátní úvěry, hypotéky a leasing. Růst 

úvěrů vedl k posílení našeho tržního podílu ve všech kategoriích, kromě hypoték. Meziroční 

nárůst vkladů byl plně tažen běžnými účty. Navzdory růstu obchodních objemů si ČSOB udržela 

vysokou kvalitu úvěrového portfolia a ukazatel podílu úvěru po splatnosti nadále klesá. 

S hodnotou na úrovni 3,7 procenta zůstává nejnižší za posledních šest let.  

 

 

 

 

*včetně ČMSS 

 

 

 

 

Podrobnou prezentaci k finančním výsledkům za devět měsíců 2015 naleznete na adrese: 

https://www.csob.cz/portal/o-csob/vztahy-k-investorum#hospodarske-vysledky 

 

 

 

 

 

 

Kontakt pro analytiky a média: 

 

Robert Keller, výkonný manažer  

Vztahy k investorům 

rokeller@csob.cz; 224 114 106 

Hany Farghali, ředitel 

Externí komunikace a interní média  

hfarghali@csob.cz; 606 020 202 

 

9M 2014 9M 2015 Meziroční změna

Čistý zisk (mld. Kč) 10,5 11,0 +4 %

Ukazatel náklady / výnosy (%) 47,1 46,9 -0,2 pb

Objem úvěrů (mld. Kč)* 529,2 575,4 +9 %

Objem vkladů (mld. Kč)* 655,3 699,4 +7 %

Aktiva pod správou (mld. Kč) 165,5 181,4 +10 %

Ukazatel kapitálu Tier 1 (%) 17,7 18,3 +0,6 pb

Ukazatel nákladů na úvěrové riziko 

(CCR, %, anualizováno) 0,13 0,15 +0,02 pb
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