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Co to znamená pro klienty Sberbank?

Kdo vyplácí náhrady pro klienty 
Sberbank? 

Převody úvěrů ze Sberbank 
do České spořitelny

Pro klienty se zatím vůbec nic nemění, úvěry sjednané ve Sberbank 
budou i nadále splácet jako doposud. Česká spořitelna tyto klienty 
začne oslovovat v období březen/duben 2023 s pokyny, jak dále 
postupovat při čerpání a splácení úvěrů. 

Výplata náhrad jde mimo Českou spořitelnu. Klienti Sberbank 
si mohli od března 2022 žádat o výplatu náhrad, maximálně 
však do výše 2,5 mil. Kč. Tuto výplatu provádí Komerční banka. 
Náhradu si lze vyzvednou kdykoli během tří let, tj. do 9.3.2025. 

Česká spořitelna bude postupně přebírat 
úvěrové porfolio od Sberbank. 

Máte platnou dálniční známku na rok 2023? Většina lidí
si kupuje známku v lednu. Ověřte si vaši platnost
na stránkách: https://edalnice.cz/#/validation

TIP MĚSÍCE: 
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Do konce března 2023 budou zřízeny datové schránky 
všem živnostníkům, spolkům, nadacím, pro které je 
používání „datovek“ od tohoto data povinné.

Datová schránka slouží k doručování elektronických 
dokumentů mezi orgány veřejné moci a fyzickými           
a právnickými osobami. Přes datovou schránku 
můžete získat výpis ze živnostenského rejstříku, podat 
přehled OSSZ, zdravotní poj., atd. Daňové přiznání 
musíte podat přes datovou schránku, podání v listinné 
podobě může být pokutováno 1000,- Kč. Termín 
pro online podání daňového přiznání je 2. května 2023. 

Informaci o doručení do „datovky“ si můžete nastavit 

přes e-mail, to je zdarma nebo přes zpoplatněnou SMS 
zprávu za 3 Kč/SMS. 

Zpráva se považuje za doručenou ve chvíli, kdy se přihlá-
síte do své datové schránky. Pokud se do 10 dnů 
nepřihlásíte, je zpráva považována za přečtenou. 
Zprávy se uchovávají ve schránce 90 dní od přihlášení, 
pak se smažou. Možnost jak uchovávat zprávy déle
jsou zaplatit si u České pošty službu Datový trezor 
nebo používat bezplatnou aplikaci Datovka, která je volně 
ke stažení jak pro telefony s operačním systémem 
Android, tak i pro iOS.

Česká spořitelna je největší banka               
v ČR podle počtu klientů a nyní mění 
své logo. 
V nové kampani spořitelna poprvé 
představí inovované logo. Jde
o nejzásadnější změnu vizuální podoby   

Pokud jste v roce 2022 koupili, zdědili či byli obdarováni pozemkem, stavbou,          
bytovou / nebytovou jednotkou nebo změnili parametry nemovitosti musíte podat 
daňové přiznání do 31.1.2023. Podání lze podat osobně na finančním úřadě, poštou 
nebo datovou schránkou. Platba daně musí být většinou                                                     
zaplacena nejpozději do 31.5.2023. 

V roce 2023 si několik bank připravilo, že budete 
moci poslat peníze na telefonní číslo. Dosud jste                   
při zadávání příkazu k úhradě museli znát číslo účtu 
příjemce. Spustí to společně tyto banky: Air Bank, 
Česká spořitelna, ČSOB (včetně Poštovní spořitelny), 

Fio banka, Komerční banka, MONETA Money Bank              
a Raiffeisenbank (včetně sloučené Equa bank). 

Platby nebudou zpoplatněny, budou teda zdarma, 
klienti si budou muset v aplikacích svých bank spojit 
telefonní číslo s účtem.

Datová schránka pro podnikatele 

Jak šel čas s Českou spořitelnou? 

Týká se vás podání daňového přiznání k dani z nemovitosti?

Platby na kontakt - na telefonní číslo

spořitelny od roku 1989. Rovněž spojí spořitelna aplikaci George a George klíč do jedné aplikace. Slevový program 
Moneyback, využívá dnes ve spořitelně cca 900.000 klientů.
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