
Česká spořitelna, a.s.

Politická historie 20. století je zároveň historií České spořitelny, jež se 
plynulým vývojem událostí stala dědičkou nejstarší banky v zemi a 
zároveň dědičkou desítek dalších bankovních ústavů, zaměřených na 
drobné peněžnictví. Centralizace řady drobných bank různých typů, 
orientovaných na ukládání přebytků peněz z živnostenského podnikání 
či z hospodaření domácností, začala probíhat za druhé světové války. 
Zákon nařídil rušení a sjednocování podle vzoru Německa. Vývoj země 
po r. 1948 vedl ke vzniku jediné banky soustřeďující finance obyvatel 
ČSSR. Teprve politický zlom v r. 1989 umožnil České spořitelně dohonit 
světový vývoj bankovnictví, rozšířit svůj podnikatelský záběr a stát se 
moderní bankou. Její spojení v r. 2000 s rakouskou Erste österreichi-
sche Sparkasse je uzavřením historického oblouku, jež započal 
r. 1819, resp. 1825. 

Česká spořitelna

The political history of the 20th century runs parallel to the history of Česká 
spořitelna. The natural course of events gradually made it the heir to the 
oldest bank in the land and to many other financial institutions of small 
banking. The centralization of different small banks ready to stock the 
cash surplus from small businesses or household accounts began during 
WW II. The law imposed an ongoing conversion and amalgamation, 
informed by the German model. The developments after 1948 favored the 
creation of a single bank to store the finances of Czechoslovak citizens. 
Only the political turning point of 1989 allowed Česká spořitelna to catch 
up with world banking, extend its field of business and become a modern 
bank. Its incorporation in 2000 with the Austrian Erste österreichische 
Sparkasse completed the historic circle begun in 1819, or rather, in 
1825. 

Palác Rytířská prošel v letech 2004 - 2008 generální rekonstrukcí, kterou projektoval architektonický atelier ASGK Design s.r.o. a realizovala 
Konstruktiva Branko a.s.

Městské spořitelny šly v minulosti příkladem obcím svojí stavební činností, pro niž poskytovaly 
rozsáhlé hypotéční úvěry. Jejich budovy byly vždy projektovány prestižními českými architekty 
v nejmodernějším architektonickém stylu.
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Centrála České spořitelny a.s., 
Praha 4, Olbrachtova ulice

Headquarters of Česká spořitelna, 
Prague 4, Olbrachtova ulice
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Palace in Rytířská, Flagship of Česká spořitelna 
 The palace in Rytířská underwent a general reconstruction in 2004 – 2008, designed by architectural studio ASGK Design and executed by Kon-

struktiva Branko. 
 

In the past, the branches of Městská spořitelna have regularly assumed the position of leadership within 
municipalities by their construction activities, funded through ample mortgage loans. Their buildings have 
always been designed by prestigious Czech architects in the most modern architectonic styles. 
 

Palác Rytířská, Vlajková loď České spořitelny

Výkaz zisků a ztrát (IFRS) v mil. EUR  k 30.9.2008 k 30.9.2007  meziroční změna

Čistý úrokový výnos    22 006 17 844 23,30%
Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -2 421 -1 382 75,20%
Čisté příjmy z poplatků a provizí  8 113 7 133 13,70%
Čistý zisk z obchodních operací  1 351 1 176 14,90%
Všeobecné provozní náklady  -14 861 -13 600 9,30%
Ostatní provozní výsledky -1 036 -722 43,50%
Výnosy z finančních aktivit -888 154 n/a
Zisk před zdaněním    12 264 10 603 15,70%
Daň z příjmů -2 515 -2 594 -3,00%
Zisk po zdanění   9 749 8 009 21,70%
Zisk z ukončovaných činností po zdanění 4 460 272 >100%
Menšinové podíly -129 -162 -20,40%
Čistý zisk za účetní období 14 080 8 119 73,40%
Provozní zisk celkem 16 609 12 553 32,30%
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