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25 000
hypoték poskytla
Česká spořitelna
v roce 2013

Při průměrné velikosti
jednoho domu s pozemkem
850 m2 by tyto domy kompletně
pokryly plochu města Kutná Hora.

24,2 miliardy
korun poskytla Česká spořitelna
klientům prostřednictvím
spotřebitelských úvěrů

Za tuto cenu lze pořídit
36 sedmivozových vlakových

souprav Pendolino. V řadě
za sebou by takový vlak

měl 6,6 kilometru.

10 454
je průměrný počet
zaměstnanců pracujících
v naší finanční skupině

Všichni tito zaměstnanci by zaplnili
60 velkých tramvajových souprav.

15,6 miliardy

2 246×

korun představuje
čistý zisk za rok 2013

5,26 milionu
klientů má Česká spořitelna

Tyto peníze
v korunových

mincích by vážily
56 160 tun. Ty uveze

např. 2 246 velkých
návěsů kamionů.

Klientem ČS je prakticky
každý druhý obyvatel
České republiky.

3 230 000
vydaných aktivních platebních
karet České spořitelny v ČR

Pokud bychom tyto karty naskládali do řady
 vedle sebe, vytvořily by trasu dlouhou 169 km,

což představuje například vzdálenost z Prahy do Třebíče.

169 km

1 530
bankomatů a platbomatů

České spořitelny v ČR

Na každých 53 km2 ČR
připadá jeden bankomat

České spořitelny.

968,72 miliardy
je celková bilanční suma České spořitelny

Za tyto peníze si můžete
koupit více než 1,5 milionu

nových vozů Škoda Octavia, což
mladoboleslavský závod

vyrobí za dva roky. 1 575 000×



ČESKÁ SPOŘITELNA
V ZAJÍMAVÝCH ČÍSLECH

Infografika – Česká spořitelna v zajímavých číslech, © 2014 Česká spořitelna

1,1 miliardy €
jsme získali na rozvoj českých firem

z Evropské investiční banky

Pokud bychom tyto peníze
převedli na cenu těžebního dřeva,
vytvořili bychom les o stejné rozloze
jako vojenský újezd Brdy.

461
měst a obcí v ČR má

pobočku České
spořitelny

Průměrná vzdálenost
mezi dvěma pobočkami
České spořitelny je 16,2 kilometru.

Každou vteřinu tak tyto bioplynové stanice vyrobí tolik elektřiny,
která by na celou hodinu dokázala rozsvítit 3 000 úsporných žárovek.

28,8 kWh
elektřiny vyrobí každou vteřinu 151 bioplynových

stanic, které financovala Česká spořitelna

 = 3 000 ×      ×1 sec 1 hod

40,9 milionu
korun vyplatila Česká spořitelna v loňském roce
na odměnách majitelům kreditních karet

Za tuto částku lze nakoupit
jedno jízdní kolo pro
každého zaměstnanace
České spořitelny v ČR.

45×

134,7 miliard
zaplacených přes terminály České spořitelny.
Fyzicky tak šlo o peníze s průměrnou váhou
1 350 tun, které klienti nemuseli
nosit v hotovosti.

Hmotnost těchto peněz ve stokorunových
bankovkách představuje 1 350 tun.

Tolik váží 45 letounů Boeing 737.

92,8 milionu
výběrů z bankomatů
České spořitelny
v roce 2013

Každou hodinu tak vydají všechny bankomaty České spořitelny
částku 35 milionů korun. To je hmotnost jednoho pytle cementu.

27 milionů
bezkontaktních transakcí

provedených u ČS
v loňském roce

Pokud bychom tyto transakce
převedli na kontaktní, „najezdily“ by

tyto karty zasunováním do terminálů
dohromady 1 890 kilometrů.

To je vzdušná vzdálenost mezi
Prahou a tureckou Ankarou.

=60 min
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4,06 miliardy
korun jsme v loňském roce

odvedli státu na dani z příjmu

Tuto částku odvede za rok
165 000 lidí s průměrným platem.

Pro představu je to stejně lidí,
jako obyvatel okresu Liberec.

2,07 miliardy
korun odvedla Česká

spořitelna na zdravotním
a sociálním pojištění

Za tuto částku by naše zdravotnictví
mohlo nakoupit 48 nejlepších
počítačových tomografů.

1 887

Je to stejné, jako by se do této činnosti
zapojila celá obec Týnec nad Labem.

dobrovolníků z řad zaměstnanců ČS
se vloni zúčastnilo Dnů pro charitu

Za tuto cenu by mohla čtyřčlenná
rodina strávit na luxusní exotické

dovolené celkem 18 let.

45 milionů
korun rozdělila Česká spořitelna
spolu se svou nadací v loňském roce
na veřejně prospěšné účely

Za tuto částku by vystudovalo na průměrné
vysoké škole téměř 9 000 studentů. To je
stejný počet studentů, jaký má Technická
univerzita v Liberci.

1,45 miliardy
korun převedla Česká spořitelna

do Nadace Depositum Bonum

TÝNEC

NAD LABEM

375 
poboček České spořitelny
má bezbariérový
přístup

Pokud bychom sečetli
průměrnou délku nájezdových

ramp pro invalidní vozík ve všech
těchto bezbariérových pobočkách,

dosáhneme délky 2,8 kilometru.

2 000 000
korun rozdělila Česká
spořitelna charitativním
projektům z celé ČR v rámci
grantového programu

Pokud bychom posadili 30 dětí
na velké ruské kolo, mohly by
za tuto částku jezdit celkem 9,5 dne.

Za tuto částku například nakoupíte
19 600 plně vybavených ručních

invalidních vozíků, které v řadě
za sebou vytvoří frontu dlouhou
22,7 kilometru. To je například

délka trasy C pražského metra.

196 milionů
korun poskytla Nadace České spořitelny
české společnosti během svého působení


