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Tisková zpráva  

 

Amsterdam/ Londýn 28. února 2017 

 

PPF spoluzakládá v Británii novou banku 

Skupina PPF oznamuje, že prostřednictvím společnosti PPF Financial Holdings B.V., je 

vlastníkem 35% podílu v nové clearingové bance ClearBank, která se dnes oficiálně představí v 

Londýně.  

ClearBank poskytuje clearingové služby pro britské finanční instituce. Po 250 letech je ClearBank 

první bankou svého druhu vybudovanou „na zelené louce“ a teprve pátou finanční institucí v 

oboru clearingu na Britských ostrovech. Do současné chvíle v této oblasti působily pouze čtyři 

tradiční banky. 

„Tato investice je v souladu s dlouhodobým zaměřením Skupiny na rozvíjení inovativních a 

nadějných projektů, ať už jde o e-commerce, fintech nebo biotechnologie. Vidíme zde velký 

potenciál, a proto jsme stáli při zrodu ClearBank. Získání bankovní licence ve Spojeném 

království je známkou velké důvěry v tento unikátní projekt a jeho zakladatele,“ uvedl Mel Carvill, 

zástupce skupiny PPF v představenstvu ClearBank. 

Podle Nicka Ogdena, zakladatele a výkonného předsedy představenstva ClearBank, se má tato 

nová banka na britském trhu stát skutečným vyzyvatelem a oživit konkurenci ve svém oboru, který 

svou dosavadní dynamikou rozhodně nestačí překotnému vývoji moderních a inovativních 

finančních a IT služeb. Banka se chce odlišovat svým zaměřením na nejmodernější technologie v 

oblasti financí a IT.  

ClearBank jako první významná finanční instituce využívá cloudové technologie Azure, jejímž 

dodavatelem je Microsoft. 

ClearBank byla založena jako start-up; jejím zakladatelem a výkonným předsedou představenstva 

je Nick Ogden, známý podnikatel v oboru start-upu, fintech a mj. zakladatel služby WorldPay. 

Generálním ředitelem banky je Charles McManus, bývalý finanční ředitel Ulster Bank a Royal 

Bank of Canada. 
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Poznámky pro editory 

Clearing a clearingová banka  

Clearingové banky zpracovávají platby (převody peněžních prostředků) především mezi 

jednotlivými bankami.  

Ve Velké Británii je clearingový systém uspořádán jinak než v České republice. V ČR má ke 

clearingovému systému, který provozuje Česká národní banka, přístup každá jednotlivá komerční 

banka přímo. Ve Velké Británii je přímý přístup ke clearingové infrastruktuře umožněn jen čtyřem 

bankám. Všechny ostatní banky musejí při clearingu využívat zprostředkované bankovní služby od 

těchto čtyř bank. ClearBank bude pátou takovou bankou. 

 

Skupina PPF  

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes telekomunikace, 

biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti, maloobchodní služby až po zemědělství. PPF působí v 

Evropě, Rusku, Asii a USA. Skupina vlastní aktiva ve výši 24,2 miliardy eur (k 30. 6. 2016). 
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