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Milé kolegyně, milí kolegové,
Dnes se nebudu ohlížet za uplynulými týdny, ale raději se podívám dopředu,
co nás čeká a není toho málo. Listopad totiž bude opět nabitý událostmi. Jen
namátkou zmíním některé z nich. Hned zítra, 2. listopadu, proběhne
každoroční shromáždění zástupců členských bank, na kterém budeme
projednávat, mimo jiné, činnost České bankovní asociace v následujícím
období. O dva dny později, tedy ve čtvrtek, máme tiskovou konferenci, na
které představíme výsledky průzkumu veřejného mínění na téma digitalizace a
využívání elektronického bankovnictví (v ČBA NEWS se o nich více dozvíte až
v dalším čísle). Příští týden, 11. listopadu, nás čeká makroekonomická
prognóza pod vedením našeho hlavního ekonoma Jakuba Seidlera. Diskutovat
s ním nad vývojem Česka budou také Petr Gapko, hlavní ekonom MONETA
Money Bank a Jaromír Šindel, hlavní ekonom Citibank. Makroekonomickou
prognózu budete moct jako obvykle sledovat v přímém přenosu na našem
YouTube kanále od 10 hodin. Týden na to spolupořádáme 24. ročník odborné
Konference prevence finanční kriminality, která se bude konat dne 18.
listopadu pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Ing. Miloše Vystrčila.
Zajímavé informace z této akce vám určitě přineseme v některém z příštích
vydání. Během listopadu též dokončíme letošní ročník Bankéřů do škol.
Původně jsme mysleli, že bude trvat jen měsíc, ale pro velký zájem škol se
nám přednášky protáhly až do listopadu. Kromě toho všeho budeme
samozřejmě pokračovat v naší běžné činnosti. Čekají nás pravidelná setkání
komisí, prezidia ČBA, vzdělávací programy ČBA EDUCA, ale i další zveřejnění
našeho nového ČBA Hypomonitoru.
Přeji vám krásný podzim.

Monika Zahálková,
výkonná ředitelka

AKTUÁLNĚ
Důvěra v ekonomiku slábne

Vývoj posledních měsíců rozhodně příliš optimismu nepřináší, důvěra
domácností a firem tak opět klesá, což potvrdily i aktuální indikátory
zveřejněné Českým statistickým úřadem minulý týden. „Vývoj posledních
měsíců rozhodně nepřináší příliš optimismu. To bylo patrné již v září, kdy
důvěra propadla jak mezi domácnostmi, tak podnikateli. Říjen však dále
odhalil závažnost energetické krize, která bude pro řadu domácností znamenat
v příštích měsících násobné náklady na energie, což zdaleka nevykompenzuje
ani plánované snížení DPH,“ uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace
Jakub Seidler. Důvěra domácností citelněji poklesla již v září a tento vývoj
pokračoval i v říjnu. Méně příznivý ekonomický výhled, růst cen energií, sílící
inflace a další zhoršování pandemické situace se musely v tomto ohledu
negativně projevit. Domácnosti se proto více obávají horšího ekonomického
vývoje a citelně se v říjnu zhoršily také jejich vyhlídky na vlastní finanční
situaci. Ty se téměř dostaly na úroveň z dubna minulého roku, když vrcholila
první vlna pandemie. „Na domácnosti také stále více doléhají obavy z inflace,
indikátor obav z růstu cen měřený statistiky dosáhl svého nového vrcholu, a je
tak nejvyšší za posledních 20 let. V roce 2008, kdy inflace přesáhla 6 %, byl
tento indikátor oproti současnosti na poloviční hodnotě," upřesnil Jakub
Seidler. Důvěra mezi podnikateli zaznamenala pokles již čtvrtý měsíc v řadě.
Horší nálada je tažena zejména průmyslem, kde nedostatek čipů a dalších
součástek výrazně narušil výrobu a snahu dohánět výpadky ze slabších
pandemických měsíců. Problémy s dodávkami však budou dlouhodobější, než
se doufalo. Důvěra v říjnu stagnovala ve stavebnictví, naopak mírně vzrostla v

maloobchodě a ve službách. To byla spíše příznivá zpráva, otázkou je, zda
poslední pandemický vývoj tento růst příští měsíc opět nezvrátí.

Z TRHU
Zdražování energií může vést až k sedmi procentní
inflaci
Rostoucí ceny energií, potravin, ale i dalších komodit se významně odrazí na
rychlejším růstu inflace. Už teď ekonomové očekávají, že může dosáhnout až
sedmi procent. Jak se bude vyvíjet inflace do konce roku a jak příští rok? Jaké
ceny se promítnou do peněženek Čechů nejcitelněji? A co stojí za růstem cen
energií, a kdy se čeká, že se tento růst zastaví? Nad těmito i dalšími otázkami
diskutovali v dalším díle ČBA FOCUS Karina Kubelková, hlavní analytička a
vedoucí oddělení analýz Hospodářské komory, Pavel Řežábek, hlavní ekonom
ČEZ, a Jakub Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace. Zhlédnout nový
díl ČBA FOCUS můžete na našem YouTube kanále nebo si ho poslechnout na
Spotify.

Vklady obyvatel stále rostou, u firem a živností klesají
Zatímco vklady obyvatel nadále rostou, v září podle bankovní statistiky České
národní banky stouply o téměř 10,6 miliardy korun, vklady živnostníků a firem
klesají. U živnostníků poklesly úložky u bank dost výrazně, a to o téměř 10
miliard korun, u firem byl pokles obdobný, o 10,4 miliardy korun. Zájem byl
ale o úvěry. Ty rostly jak u obyvatelstva, tak u firem. U obyvatelstva stouply
meziměsíčně o 19,3 miliardy korun, a to zejména díky pokračující poptávce po
hypotékách. V případě firem stoupla poptávka po úvěrech meziměsíčně o
solidních 27,8 miliardy korun, tedy dvakrát více než v srpnu. Živnostníci
v podstatě drželi svoje úvěry v bankách na nezměněné úrovni. Nadále příznivý
byl i vývoj u nevýkonných úvěrů. Podíl firemních nevýkonných úvěrů na
celkové sumě úvěrů se oproti srpnu snížil o 0,22 procentního bodu na 4,02 %.
U spotřebních úvěrů a hypoték poskytnutých domácnostem rovněž evidujeme
další mírný pokles. „Zářijová statistika potvrzuje, že podíl nevýkonných úvěrů
patří v celoevropském srovnání k nejnižším v Evropě. Je otázkou, zda
následující měsíce nepřinesou obrat v doposud příznivém trendu, kdy například
na domácnosti s napjatými rozpočty může dolehnout pád dodavatelů energií a
skokový vzestup cen. Obdobně se mohou do kvality úvěrového portfolia
propsat pokračující problémy s dodávkami materiálů, odstávky
v automobilovém průmyslu, ale též pokračující problémy v řadě oborů služeb
závislých na zahraničních turistice," komentoval Miroslav Zámečník, hlavní
poradce České bankovní asociace.

Monika Zahálková: České banky pomohly zmírnit
covidovou krizi
Chci, aby se finanční gramotnost vyučovala na základních školách, říká

ředitelka České bankovní asociace Monika Zahálková v rozhovoru pro
newstream.cz. Asociace také nyní chystá novou statistickou platformu a
pomáhá bankám s ESG. „Během krize si banky uvědomily svou
celospolečenskou roli. A chovaly se neskutečně vstřícně,” říká Monika
Zahálková. I proto nejsou dopady covidu do bankovního sektoru tak
negativní. Více ve zmíněném rozhovoru.

ČNB obnoví po devíti letech odprodej výnosů
z devizových rezerv
Česká národní banka oznámila, že od ledna příštího roku obnoví odprodeje
výnosů z devizových rezerv, které zastavila v minulosti před zahájením
kurzového závazku. O možném zahájení odprodejů se spekulovalo již delší
dobu, jelikož koruna navzdory očekávanému rychlému zvyšování sazeb příliš
neposiluje. Ačkoli ČNB bude mít snahu odprodávat objem rezerv, který nebude
mít na devizový trh významnější dopad, samotné oznámení o zahájení
odprodejů rezerv by mělo mít pro korunu pozitivní vliv. Vzhledem k velikosti
devizových rezerv je tento krok žádoucí, i proto, že devizové rezervy budou
dále narůstat nejen samotnými výnosy, ale i přílivem evropských fondů, které
jdou přes ČNB, aby neovlivňovaly devizový trh.

Česká asociace pojišťoven představuje pojištění
dlouhodobé péče
Pod názvem „Pojištění dlouhodobé péče" prezentuje Česká asociace pojišťoven
(ČAP) rozsáhlý projekt, který by měl napomoci řešit rostoucí nároky na
kapacity a kvalitu sociálních služeb a potřeby našich rodin postarat se o svoje
blízké prostřednictvím pojištění proti ztrátě soběstačnosti. Cílem pojišťoven
není suplovat roli státu a samosprávy v této oblasti, ale naopak doplnit
sortiment nástrojů, které mohou navýšit zdroje pro využití sociálních služeb
vedle již dnes napjatých veřejných rozpočtů. ČAP vychází z takřka dvouleté
přípravy, během níž její odborný tým analyzoval rychle se
měnící demografickou strukturu, prováděl podrobný průzkum zájmu o podobná
řešení a výsledky prezentoval dotčeným institucím státu, regionální a místní
samosprávy, podnikatelským organizacím i odborovým představitelům.
Pojištění dlouhodobé péče může mj. napomoci firmám udržet si klíčové
zaměstnance, kteří by jinak mohli být nuceni svoje pracovní aktivity
přerušovat či ukončovat v důsledku kritických sociálních situací ve svých
rodinách.

Covidové záruční programy po létě znovu ožívají
V rámci záručního programu pro exportéry (tj. podniky nad 250 zaměstnanců,
s alespoň 20% podílem exportu na produkci) COVID Plus přijal EGAP od bank
ke konci září 2021 zatím 169 žádostí o ručení za úvěry v celkové hodnotě přes
29 miliardy korun. Schválených žádostí bylo 122 v souhrnné hodnotě téměř 17
miliard korun. V rámci programu COVID III pro malé a střední podniky do 500
zaměstnanců ručeným Národní rozvojovou bankou podalo ke stejnému datu
10 399 podnikatelů žádosti o financování v souhrnné hodnotě 59,6 miliard
korun, z čehož bylo téměř 36 miliard korun podnikateli načerpáno. „Po
klidnějším letním období se zdá, že čerpání se obnovuje zejména u programu

COVID III. Dostupná data však neumožňují analyzovat, nakolik se v tom
projevily první tři měsíce fungování jeho investiční složky či nakolik šlo o
obnovení zájmu o zárukami kryté provozní financování," uvedl Petr Procházka,
gestor Komise ČBA pro exportní financování a Komise pro finanční nástroje a
veřejnou podporu, které se státem o nastavení výše uvedených záručních
programů vyjednávaly.

Evropská komise navrhla bankám zvýšení kapitálu
Banky v zemích Evropské unie budou muset do roku 2030 zvýšit svůj kapitál v
průměru o zhruba osm procent. Minulý týden o tom informovala Evropská
komise. Opatření je součástí bankovního balíčku 2021, který přináší nová
pravidla EU pro posílení odolnosti bank a lepší přípravu na budoucnost. Tato
nová pravidla zajistí, aby evropské banky byly odolnější vůči potenciálním
budoucím hospodářským otřesům, a zároveň přispějí k oživení Evropy po
pandemii COVID-19 a k přechodu ke klimatické neutralitě. Zvýšení kapitálu se
dotkne asi desetiny největších bank v EU.

ČÍSLO TÝDNE

Z LEGISLATIVY
Milostivé léto začalo

Ačkoliv je podzim v plném proudu, přesto minulý týden začalo léto, a to
milostivé. Od 28. října do 28. ledna mohou lidé snadněji ukončit stovky tisíc

exekucí, které vznikly v minulosti z veřejnoprávních dluhů. „Milostivé léto jako
součást tzv. exekuční novely považujeme za novátorský, odvážný a
potencionálně velmi přínosný počin. Dlužníkům, vůči kterým je vedeno
exekuční řízení ze strany státu, kraje, obce nebo jejich většinově vlastněných
organizací dává reálnou šanci zbavit se za dosti výhodných podmínek a v
krátké době některých nebo i všech svých „veřejnoprávních“ dluhů. Postačí, že
v daném časovém rámci zaplatí nebo doplatí jistinu vymáhané částky a zhruba
tisíc korun na nákladech řízení, a zbytek dluhu pak zanikne. Milostivé léto tak
představuje právní nástroj, který pro exekučně postižené dlužníky znamená
skutečnou pomoc a naději na nový začátek. Subjekty sdružené v České
bankovní asociaci nejsou podmínkami Milostivého léta nikterak vázány,
nicméně pokud se rozhodnou svým klientům nabídnout aranžmá podobné
Milostivému létu, zaslouží si takový přístup ocenění," uvedl Filip Hanzlík, hlavní
právník a náměstek výkonné ředitelky ČBA.

Informace ke schváleným ČBA kodexům a standardům najdete zde.

FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Převezmi kontrolu nad svým
digitálním životem. Nebuď
obětí kybernetických
podvodů!

V říjnu byl zahájen Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti (European Cyber
Security Month) s podtitulem „Převezmi kontrolu nad svým digitálním životem.
Nebuď obětí kybernetických podvodů!". Hlavním cílem této osvětové kampaně
Evropské unie, která je pravidelně organizovaná od roku 2012, je zvýšení
kybernetické bezpečnosti občanů a organizací. Evropský měsíc kybernetické
bezpečnosti pořádá Europol a jeho Evropské centrum pro boj proti
kyberkriminalitě, Evropská bankovní federace (EBF) a její partneři z veřejného
i soukromého sektoru.
Česká bankovní asociace, jako člen Evropské bankovní federace, ve spolupráci
s Policií ČR zastřešuje tento projekt v České republice. Během následujících
týdnů budou veřejnosti postupně představeny nejčastější typy „kybernetických
podvodů" (např. krádež digitální identity, vishing, SIM Swapping) a jednoduché
kroky vedoucí k ochraně osobních, finančních a profesních údajů. Sledujte
pravidelně sociální sítě ČBA, kde se dozvíte víc.
#CyberScams

TÉMA
Konec hotovosti ani platebních karet se rozhodně neblíží,
říká odborník ČBA
Češi patří mezi přeborníky v bezkontaktním placení platebními
kartami. Platí takto na 82 % Čechů, především proto, že je to
rychlejší, bezpečnější a pohodlnější. Stále častěji také platí kartou
nahranou v mobilu nebo hodinkách. Přesto jsou Češi celkem
konzervativní a hotovost si vzít nenechají – dvě třetiny populace by
zrušení hotovosti dokonce vnímaly jako omezení svobody. O tom,
jakou budoucnost má hotovost, ale i klasické platební karty, jsme si
povídali s Tomášem Hládkem, gestorem Komise pro platební styk
České bankovní asociace.
Jak se pandemie koronaviru podepsala na způsobu placení Čechů?
V prvé řadě nás určitě naučila více platit kartou, a to i ty nejkonzervativnější,
kteří platební kartu doposud používali jen zřídka, a to především k výběru
z bankomatů. Jedná se hlavně o lidi z menších měst nebo vesnic, kde jsou
v některých případech možnosti placení kartou omezené. Během pandemie si
ale řada obchodníků i na malých městech terminály pořídila, často
z hygienických důvodů. To vedlo k tomu, že i skupina nejkonzervativnějších
klientů bank začala karty k placení používat. Pak tu máme skupinu těch, kteří
karty k placení v obchodech používali běžně. Pandemie je pak naučila využívat
je k placení na internetu. No a pak jsou tu uživatelé, kteří se nebojí žádných
technologických novinek. Ti během pandemie začali ve velkém platit mobilem
či hodinkami. Je ale velmi pravděpodobné, že by začali používat tyto
technologie i bez ohledu na epidemii.
Obliba plateb mobilem, tedy prostřednictvím aplikací Apple Pay a
Google Pay, výrazně roste, jak jste zmínil. Navíc, některé banky začaly
vydávat virtuální platební karty, protože plastové už skoro nejsou
potřeba. Znamená to postupný konec tradičních karet?
Nemyslím si, že by tradiční karty měly v horizontu roku či dvou zmizet z trhu.
Ještě nedávno mnoho lidí nepoužívalo ani klasickou plastovou kartu, ač jim ji
banka vydala. Stále je mezi námi plno lidí, kteří nové technologie nepoužívají.
Někteří z principu nebo z obavy o bezpečnost, jiní prostě proto, že nemají
odpovídající technologické vybavení k dispozici. Navíc, stále je velké množství
bankomatů, v Česku i zahraničí, které neumožňují bezkontaktní výběry.
Obměna těchto technologií je finančně náročná, takže ještě nějakou dobu
budeme plastové karty potřebovat. Dá se ale předpokládat, že banky postupně
budou dávat klientům na výběr, zda chtějí mít pouze virtuální kartu, nebo
klasickou, plastovou.
Když byste si měl tak trochu zahrát na věštce – jak budou vypadat
platby a platební styk za deset let?

Vývoj jde v dané oblasti kupředu velmi rychle, takže na takovou otázku je
velmi těžké odpovědět. Různé formy hotovosti se k placení používají již víc než
tisíc let. A v mnoha zemích byla například hotovost ve velké míře nahrazena
šeky, které se používají stovky let. Plastové karty jsou zatím využívány jen
desítky let a už se objevují snahy o jejich nahrazení jinými technologiemi. Jaké
pro placení využitelné technologie budou k dispozici ne za deset, ale už za pět
let, to je dnes velmi těžké předpovídat. Jisté ale je, že i platební styk a platby
budou reagovat na vývoj moderních technologií, budou se ještě více zrychlovat
a zjednodušovat. Budou se přesouvat do mobilů, hodinek a jiných technologií,
které používáme všichni a nosíme je pořád s sebou. Zruší se málo využívané
prvky, protože už dávno byly nahrazeny modernějšími technologiemi.
Například magnetický pásek na platebních kartách. Ten v poslední době už
zcela postrádá smysl, proto například společnost MasterCard oznámila, že od
roku 2029 už tento prvek na nových kartách nebude, od roku 2033 pak zmizí
úplně.
Takže konec hotovosti se zatím neblíží?
O Češích je známo, že poměrně dost lpí na tradičních hodnotách. A hotovost
mezi takové hodnoty patří. Průzkum České bankovní asociace ukázal, že si
téměř čtvrtina populace myslí, že by jim zrušení hotovosti zjednodušilo život,
na druhou stranu by ale dvě třetiny Čechů její případné zrušení vnímaly jako
omezení svobody. A ačkoliv pandemie Čechy naučila více používat platební
karty nebo platit mobilem, přinesla také jeden paradox. Využívání hotovosti
během pandemického roku nekleslo, právě naopak. Podle statistik České
národní banky je hotových peněz v oběhu čím dál více, na konci loňského roku
to bylo přes 711 mld. Kč, což je meziroční nárůst o rekordních 67,5 mld.
Kč. Dosud nejvyšší roční nárůsty oběživa byly přitom v r. 2016 (o 46,6 mld.
Kč) a v r. 2008 (o 45,5 mld. Kč). Tento enormní nárůst byl zcela určitě vyvolán
pandemií covidu. V dobách krizí se lidé obávají, zda vše bude fungovat a
spoléhají se na tradiční, léty osvědčené, nástroje a hodnoty. A mezi takové,
jak už jsem uvedl, jednoznačně hotovost patří.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Odhlásit se z odběru novinek.

