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ČMSS v pololetí: růst nových smluv o 43 % na téměř 100 tisíc
a 13,8 miliardy v poskytnutých úvěrech
Praha, 9. července 2018
Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS) v prvním pololetí uzavřela téměř o polovinu více
smluv než loni. Celkový počet nově uzavřených smluv o stavebním spoření se přiblížil
hranici 100 tisíc. K nárůstu došlo i v úvěrové oblasti, kde ČMSS poskytla téměř 14 miliard
korun v nových úvěrech, přičemž v červnu zaznamenala nejsilnější prodeje v celé své 25leté
historii. Pozitivní je i výhled na druhé pololetí.
ČMSS uzavřela v prvním pololetí 96.266 smluv o stavebním spoření. Ve srovnání s předchozím
rokem to představuje nárůst o 43 procent. „Klientům dlouhodobě umíme nabídnout mezi
zabezpečenými produkty nejlepší zhodnocení. V prvním pololetí se stavebko navíc stalo
atraktivnější pro mladé lidi, kteří si uvědomují, že dostupnost vlastního bydlení bude
v budoucnu ztížená a že bude nutné mít naspořené vlastní peníze,“ komentoval vývoj v prvním
pololetí místopředseda představenstva ČMSS Jochen Maier.
Celkový objem cílových částek dosáhl ke konci června 39,4 miliardy korun, průměrná cílová
částka tak dosahuje 409 tisíc Kč.
„Pozitivní je i výhled na druhé pololetí. Vzhledem k loňským slušným prodejům ve 2. pololetí
a tím vyšší srovnávací základně už asi nebudou nárůsty takové jako v prvním pololetí. Nicméně
očekáváme, že celkově by za celý rok měl trh posílit zhruba o 20 %, naší ambicí přitom je růst
rychleji,“ dodal Jochen Maier. Stavební spořitelny by tak letos měly uzavřít mezi 450 a 500
tisíci nových smluv.
Ve 2. čtvrtletí došlo i k oživení úvěrových aktivit. Zatímco v prvním čtvrtletí poskytla ČMSS
úvěry za 5,6 miliardy korun, ve 2. čtvrtletí to bylo více jak 8 miliard korun. Celkově tak ČMSS
uzavřela 14.209 úvěrových smluv v objemu 13,8 miliardy korun, meziročně to bylo o 12 % více.
„Fantastický byl červen, kdy jsme uzavřeli obchody za 3,6 miliardy korun, což byl nejlepší
měsíční výsledek za celých 25 let působení ČMSS v České republice,“ uvedl Jochen Maier.
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K příznivému letošnímu vývoji napomáhá i pozvolný růst úrokových sazeb. „Prostředí pomalu
se zvyšujících sazeb je pro stavební spoření ideální. Dokážeme nabídnout zajímavé úrokové
sazby na spoření a zároveň garanci úrokové sazby pro případný budoucí úvěr. Právě význam
této garance poroste s tím, jak postupně porostou úrokové sazby v ekonomice. Klienti ČMSS už
nyní vědí, za jakých podmínek budou moci získat úvěr třeba v roce 2024,“ uzavřel
místopředseda představenstva ČMSS.
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O ČMSS:
Českomoravská stavební spořitelna je největší českou stavební spořitelnou a největším
poskytovatelem úvěrů v České republice. Vznikla v roce 1993 a od té doby uzavřela více než
7,7 milionu smluv. ČMSS v roce 2015 jako první finanční instituce v ČR překonala hranici
1 000 000 poskytnutých úvěrů, zhruba každý pátý dům či byt v ČR byl postaven či
rekonstruován za pomoci peněz od Lišky. Aktuálně má ČMSS zhruba 1,3 milionu klientů.
Akcionáři ČMSS jsou ČSOB (55 %) a Bausparkasse Schwäbisch Hall AG (45 %).
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