
 
 

 

Česká bankovní asociace (ČBA) si Vás dovoluje pozvat  

na tiskovou konferenci k tématu 

 

Hlavní body konference  

• Jaké chtějí Češi hypotéky, v čem vidí největší riziko a podle čeho Češi vybírají poskytovatele 

hypotéky? (výsledky průzkumu ČBA) 

• Jaké jsou podle Čechů dopady pandemie koronaviru na trh s bydlením? (výsledky průzkumu ČBA) 

• Kam se budou ubírat sazby hypotečních úvěrů? (komentář k vývoji hypotečního trhu na základě 

dat Fincentrum Hypoindex) 

• Kolik Čechů využilo odklad splátek a co přinese konec moratoria? (komentář k datům ČNB a 

průzkum ČBA) 

 

Čas a místo 

Středa 21. října 2020 od 9:30 hod.  

 

ONLINE videokonference přes platformu Cisco WebEx, přihlašovací link: https://bit.ly/34Vehp5  

• Videokonference bude přístupná od 9:20 hod 

• Návod a pokyny k použití řešení WebEx naleznete na str. 2. 

• Televize / rozhlas – za účelem instalace přenosové audiovizuální techniky a nabrání dalších 
záznamů nás prosím kontaktujte, abychom byli schopni zajistit podmínky v souvislosti 
s vládním opatřením (počet osob apod.). 

 

Program 

09:20  Registrace 

09:30  Zahájení TK 

10:30  Ukončení TK 

 

Téma společně představí a diskutovat o něm budou 

• Vladimír Staňura / hlavní poradce ČBA  

• Jana Hamanová / ředitelka výzkumné agentury SC&C 

 

Pro akreditaci a více informací: 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 14:00, úterý 20. října 2020. 

  

O České bankovní asociaci 

 

Česká bankovní asociace vznikla v roce 1990 a je dobrovolným sdružením právnických osob 

podnikajících v oblasti peněžnictví. V současné době sdružuje 40 členů. Rolí asociace je 

především zastupovat a prosazovat společné zájmy členů, prezentovat roli a zájmy bankovnictví 

vůči veřejnosti, podílet se na standardizaci postupů v bankovnictví a na vytváření odborných 

zvyklostí, podporovat harmonizaci bankovní legislativy s legislativou Evropské unie a vyvíjet 

aktivitu v informativní a školící oblasti. ČBA je členem Evropské bankovní federace a EMMI. 

Další informace: 

Monika Petrásková,  

manažerka PR a komunikace ČBA 

 

monika.petraskova@cbaonline.cz 

tel: + 420 733 130 282 

 

https://bit.ly/34Vehp5


 
 

 

Pokyny k průběhu videokonference 

• Nastavení mikrofonu: v průběhu videokonference vás prosíme o důsledné vypínání mikrofonu v případě, 

že zrovna nemluvíte. Po oficiálním zahájení budou mikrofony vypnuty hromadně. 

 …mikrofon je vypnutý   

 

• Nastavení videa: video (obraz Vaší tváře) můžete mít během videokonference vypnuté. 

…video je vypnuté, to znamená, že je vidět Vaše přihlášení, ale není vidět Vaše tvář na obrazovce 

(sdílenou prezentaci i v tomto modu uvidíte). 

• Položení dotazu: v případě, že budete chtít vstoupit do hovoru nebo položit dotaz, napište dotaz či 

upozorněte na to, že chcete dotaz položit, prostřednictvím chatu videokonference.  

• V případě, že bude dotaz uveden v chatu, moderátor jej přečte a poté bude zodpovězen. 

• V případě, že pouze napíšete, že se hlásíte k položení dotazu, bude Vám moderátorem uděleno slovo. 
Ze strany ČBA Vám bude také zapnut mikrofon. 

 …ikona pro chat 
 

• Veřejnost chatu: chat videokonference bude nastavený jako veřejný, takže nebude umožněno vést 

konverzaci pouze mezi vybranými účastníky videokonference.  

 

 Návod k použití videokonferenčního řešení WebEx 

 

• Přihlašovací link 

https://cba.my.webex.com/cba.my/j.php?MTID=m07a38f689aff58fb43bb4d08d60ed764 

spouští webovou stránku systému Webex. 

• V případě, že jste Webex ještě nikdy nepoužili, máte možnost vybrat přihlášení do 

videokonference prostřednictvím webového rozhraní, nebo je možné naistalovat aplikaci. Instalace trvá pár 

vteřin a její použití nabízí více možností. 

• V obou případech je nutné před vstupem zadat jméno a e-mailovou adresu. Pod těmito údaji budete 

v konferenci vidět. Nijak se neověřují, ani se na ně nic neodesílá. 

• Před samotným vstupem do videokonference je potřeba povolit přístup k mikrofonu a kameře. 

 

• Informace pro připojení z videokonferenčních zařízení: 

Meeting number: 163 088 7038 

Heslo: 223KDNanbt (22353626) 

 

• Informace pro telefonické připojení: 

+420 225 296 924 

+420 228 882 827 

Přístupový kód: 163 088 7038 

Heslo: 22353626 

 

V případě vašeho zájmu vyzkoušet si připojení k videokonferenci Webex předem, nebo v případě technických 

potíží, nás prosím kontaktujte na petr.vocadlo@cbaonline.cz nebo tel. +420 602 217 187. 

 

https://cba.my.webex.com/cba.my/j.php?MTID=m07a38f689aff58fb43bb4d08d60ed764
mailto:petr.vocadlo@cbaonline.cz

