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PRVNÍ POLOVINA ROKU PRO ČSOB: 

POKRAČUJÍCÍ SILNÝ RŮST VE VŠECH 

KLÍČOVÝCH SEGMENTECH, VEDOUCÍ POZICE 

V ÚVĚRECH POSÍLENA 

 
 Čistý zisk skupiny v první polovině roku lehce poklesl o dvě procenta 

na 7,1 miliardy korun (po očištění příspěvku do Rezolučního fondu: nárůst o jedno 

procento) 

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

procent na 564 miliard korun při zachování velmi kvalitního portfolia 

 Objem vkladů se zvýšil na 689 miliard korun, meziročně o šest procent více* 

 Celkový objem aktiv pod správou dosáhl 182 miliard korun, což představuje 

14procentní růst 

 Provozní výnosy vzrostly na 16,4 miliardy korun navzdory prostředí nízkých 

úrokových sazeb, což je meziročně o čtyři procenta více 

 Provozní náklady stouply o osm procent na 8,0 miliardy korun především kvůli 

zaúčtování dohadné položky na příspěvek do Rezolučního fondu (po očištění příspěvku 

do Rezolučního fondu: nárůst o dvě procenta na srovnatelné bázi) 

 ČSOB spustila nové produkty a služby mimo jiné také algoritmické „flexibilní“ 

podílové fondy nebo ve spolupráci s COOP předplacenou kartu „Dobrá karta“ 

 ČSOB získala mezinárodní ocenění „Nejlepší banka roku 2015 v České republice“ 

magazínu Euromoney 

 

„Bez vlivu předpokládaného příspěvku do Rezolučního fondu by náš čistý zisk v první polovině 

roku meziročně vzrostl o 1 procento. Takový dobrý výsledek v prostředí nízkých úrokových 

sazeb byl dosažen díky silnému výkonu ve všech klíčových oblastech, což potvrzuje, že jsme 

důvěryhodným partnerem pro naše klienty. Jsem také rád, že naše snaha stavět klienta 

do centra toho, co děláme, je oceňovaná nejen samotnými klienty, ale také uznávaným 

magazínem Euromoney, který jmenoval ČSOB Nejlepší bankou roku 2015 v České republice.“ 

uvedl John Hollows, generální ředitel ČSOB. 
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Dobrá obchodní výkonnost, nicméně zmírněná vytvořením položky časového rozlišení 

k příspěvku do Rezolučního fondu v prvním pololetí, je výsledkem silného růstu úvěrů 

a vkladů, prodeje investičních produktů a pokračující dobré kvality úvěrů. Na straně úvěrů byl 

největší meziroční nárůst zaznamenán v segmentu hypoték, SME / korporátních úvěrů 

a leasingu. Druhé čtvrtletí 2015 je zároveň rekordním čtvrtletím v historii ČSOB s objemem 

nově poskytnutých hypoték ve výši 13,5 miliardy korun. Navzdory růstu obchodních objemů si 

ČSOB udržela vysokou kvalitu úvěrového portfolia s ukazatelem podílu úvěrů po splatnosti 

pod hranicí čtyři procenta, což je nejnižší úroveň za posledních šest let.   

 

 

 
* včetně ČMSS 

 

 

 

Podrobnou prezentaci k finančním výsledkům za 1. pololetí 2015 naleznete na adrese: 

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

   

 

 

 

Kontakt pro analytiky:  Kontakt pro média:  
Robert Keller, výkonný manažer  
Vztahy k investorům  

Hany Farghali, ředitel  
Externí komunikace a interní média  

rokeller@csob.cz; 224 114 106  hfarghali@csob.cz; 606 020 202  

 

 

1H 2014 1H 2015 Meziroční změna

Čistý zisk (mld. Kč) 7,2 7,1 -2 %

Ukazatel náklady / výnosy (%) 47,1 48,8 +1,7 pb

Objem úvěrů (mld. Kč)* 522,9 564,1 +8 %

Objem vkladů (mld. Kč)* 652,2 689,4 +6 %

Aktiva pod správou (mld. Kč) 159,7 182,2 +14 %

Ukazatel kapitálu Tier 1 (%) 17,0 17,9 +0,9 pb

Ukazatel nákladů na úvěrové riziko 

(CCR, %, anualizováno) 0,04 0,18 +0,14 pb

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

