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V Praze, dne 12. května 2015 

 
PRVNÍ ČTVRTLETÍ PRO ČSOB: 
PĚTIPROCENTNÍ RŮST ČISTÉHO ZISKU A 
POSÍLENÍ POZICE LÍDRA V ÚVĚRECH 
 

 

• Čistý zisk skupiny v prvním čtvrtletí vzrostl meziročně o pět procent na 

3,8 miliardy korun 

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

procent na 555 miliard korun při zachování velmi kvalitního portfolia* 

• Objem vkladů se zvýšil na 676 miliard korun, meziročně o pět procent více* 

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

17procentní růst 

• Provozní náklady stouply o 14 procent na 4,2 miliardy korun především kvůli 

zaúčtování dohadné položky na povinný příspěvek do Rezolučního fondu 

• ČSOB spustila unikátní projekt „Hledá se obchod“, díky kterému mohou 

obyvatelé sdělit podnikatelům, jaké obchody si ve svém okolí přejí 

• ČSOB získala mezinárodní ocenění „Banka roku 2015“ magazínu Global Finance 

• Patria se od 1. ledna stala součástí skupiny ČSOB 

 

 

V prvním čtvrtletí 2015 navázala skupina ČSOB na předešlá období a rostla ve všech 
klíčových oblastech podnikání. Za výbornými výsledky stojí především vyšší objemy 
poskytnutých úvěrů, zejména pak významně větší objemy úvěrů v korporátním segmentu, 
segmentu malých a středních firem, v leasingu a hypotékách.  
 
„Rostoucí úvěry, vklady, investiční produkty a pojištění prodané v bankovní síti ukazuje, že 
klienti oceňují a vítají naše bankopojišťovací služby. To pro nás představuje silné základy, 
na kterých budeme nadále stavět. Prostřednictvím cílených investic do digitalizace a inovací 
se zaměříme na další zvyšování spokojenosti a komfortu našich klientů,“ uvedl John 
Hollows, generální ředitel ČSOB. 
 

Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní 
bankopojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Kombinujíc sílu svých značek 
ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spořitelna (bankovnictví v síti pošt), 
Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení), zaujímá skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého 
finančního trhu. Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných 
financí, ve financování malých a středních firem nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých 
klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení. 
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V průběhu prvního čtvrtletí 2015 skupina ČSOB pokračovala v rozšiřování svých aktivit, což 
mimo jiné vyústilo v zavedení bankopojišťovacích služeb na finančních centrech Era 
a zvýšení počtu bankopojišťovacích specialistů v kontaktních centrech. Významně posílil též 
prodej podílových fondů v sítích ČSOB, Era a Poštovní spořitelna, který díky nové 
produktové nabídce i silné prodejní podpoře meziročně rostl o 48 procent. Podílové fondy se 
tak zásadní měrou podílely na historicky nejvyšším objemu aktiv pod správou ČSOB, který 
dosáhl 181 miliard korun (meziročně o 17 % více). 
 
 
 

 
* včetně ČMSS 
 
 
 
Podrobnou prezentaci k finančním výsledkům za 1. čtvrtletí 2015 naleznete na adrese: 
http://www.csob.cz/cz/csob/Vztahy-k-investorum/Stranky/Financni-a-obchodni-
vysledky.aspx 
   
 
 
 
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  
 
 

1Q 2014 1Q 2015 Meziroční změna

Čistý zisk (mld. Kč) 3,6 3,8 +5 %

Ukazatel náklady / výnosy (%) 47,1 49,1 +2,0 pb

Objem úvěrů (mld. Kč)* 514 555 +8 % 

Objem vkladů (mld. Kč)* 642 676 +5 %

Aktiva pod správou (mld. Kč) 155 181 +17 %

Ukazatel kapitálu Tier 1 (%) 16,6 17,4 +0,8 pb
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