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Česká spořitelna, a. s. 
Region východní Čechy 
Hradec Králové 
Tř. ČSA 402/25 
502 00 Hradec Králové 
                                                                                                                                V Chrastavci dne 16.12.2015 

 Uzavření pobočky České spořitelny a.s., v Moravské Chrastové - Brněnec 

Představitelé obcí Mikroregionu Brněnec byli informování od svých občanů a starostů obcí, kteří 

pravidelně využívají služeb České spořitelny a.s. o plánovaném zrušení pobočky České spořitelny a.s. 

v Brněnci.  

 Obec Brněnec žádala Českou spořitelnu a.s. o zdůvodnění ukončení činnosti této pobočky. Následně 

obdržela dne 15.12.2015 vyjádření s odůvodněním, že důvodem zrušení pobočky je malé využití 

pobočky v Brněnci a neefektivita provozu a zaměření České spořitelny a.s. na klienty ve větších 

centrech. 

Členské obce Mikroregionu Brněnec zásadně nesouhlasí se zrušením pobočky České spořitelny a.s. v 

Brněnci. Zrušení pobočky by znamenalo další omezení služeb pro občany mikroregionu, přičemž 

dostupnost všech služeb v obcích se neustále celkově snižuje. Důsledkem je mj. klesající počet 

obyvatel obcí Mikroregionu Brněnec. Zachování základních služeb pro občany v rozumné dojezdové 

vzdálenosti (pobočka České spořitelny v Brněnci je spádovou pobočkou pro všechny obce 

mikroregionu) je základním předpokladem pro rozvoj venkovských obcí, k nimž celý Mikroregion 

Brněnec patří. Zrušení pobočky České spořitelny a.s. v Brněnci by bylo dalším z kroků, které budou 

život v obcích mikroregionu dále znesnadňovat, a mělo by proto zásadně negativní dopad na všechny 

občany.  

Představitelé všech obcí Mikroregionu Brněnec proto nesouhlasí se zrušením pobočky České 

spořitelny a.s. v Brněnci a považují jej za neprosto nevhodné rozhodnutí, které by mělo široce 

negativní dopady na celé území mikroregionu. 

Představitelé obcí Mikroregionu Brněnec upozorňují na skutečnost, že většina obcí mikroregionu má 

své bankovní účty právě u České spořitelny a.s., a že obce s Českou spořitelnou a.s. dlouhodobě 

spolupracují. Představitelé obcí Mikroregionu Brněnec považují možné zrušení pobočky České 

spořitelny a.s. za krok, který může narušit toto dlouholeté partnerství. Zároveň upozoňují na jiné 

možnosti provozu pobočky a poskytování služeb, které umožňují efektivnější řešení provozních 

nákladů a přitom zachovávají dostupnost pobočky jako služby občanům (např. franchizing apod.). 

Představitelé všech obcí Mikroregionu Brněnec žádají Českou spořitelnu a.s. o přehodnocení 

rozhodnutí o zrušení pobočky v Brněnci. 

S úctou 

Předseda: Zdeněk Kadlec  
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