
Nicméně věřím, že si české finanční
ústavy povedou, i v tomto nelehkém
roce, stejně dobře jako loni, a že budou
pro své klienty přínosnými a stabilními
partnery. ČBA jim v tom bude ze své role
a pozice ráda a efektivně pomáhat. 

Přeji příjemné čtení, a především mnoho
úspěchů v roce 2022!

Monika Zahálková,
výkonná ředitelka ČBA
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Milé kolegyně, milí kolegové,

S novým rokem je dobré přijít s něčím novým. A proto jsme si pro
vás přichystali moderní vzhled našeho newsletteru. Jeho podobu
jsme sjednotili s korporátní identitou celé České bankovní
asociace, která byla inovována již v minulém roce. Věřím, že
moderní, dynamická grafika bude dobře ladit se zprávami, které
vám přinášíme. Ty se od konce loňského roku snažíme zkracovat,
abychom vás informovali jen o tom nejdůležitějším, co se na
bankovním trhu odehrává. Rozsah jsme ponechali akorát u
rubriky Téma, v níž se vám snažíme více přiblížit události nebo
aktivity, které hýbou světem financí nebo mají dopady na naši
ekonomiku. 
I letos bankovní trh zřejmě čeká náročný rok. Banky budou chtít
přispět k řešení mnohdy svízelné finanční situace svých klientů,
čeká nás další postup digitalizace, rozšiřování bankovní identity,
rozvoj plateb na telefonní čísla…
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Programy podpory COVID III a COVID Plus skončily 

K poslednímu dni loňského roku byly ukončeny programy půjček se státní
zárukou COVID III a COVID Plus. V jejich rámci české firmy čerpaly (podle
údajů ČNB ke konci listopadu 2021) zaručené úvěry ve výši 68,95 miliardy
korun, ačkoli schválený rámec teoreticky umožňoval čerpání až 850
miliard korun. Alokovaný balík měl pomoci především zklidnit očekávání a
poskytnout podnikům jistotu, že prostředky na rozdíl od programů COVID I,
II a COVID Praha opět nedojdou. Proto byl schválen v objemu
mnohonásobně převyšující očekávanou potřebu. Příjem žádostí měl
původně skončit již na konci roku 2020. Nicméně vzhledem k tomu, že
Evropská komise prodloužila tzv. dočasný rámec, minulá vláda schválila
pokračování záruk do 31. prosince roku 2021. Dočasný rámec veřejné
podpory EU, který členským státům v souvislosti s pandemií koronaviru
umožnil okamžitě podpořit ekonomiku, nakonec platí až do poloviny roku
letošního. Další prodloužení záručních programů již ale minulá vláda
neschválila.
Skončily tak programy COVID III a COVID Plus, které následovaly po
programech COVID I, II a COVID Praha. Zatímco starší programy byly
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podrobeny ostré kritice, zejména proto, že Národní rozvojová banka
v hektickém počátku pandemie vzedmutou vlnu poptávky po zárukách
nemohla kapacitně zvládnout, inovativní decentralizovaný program
COVID III distribuovaný komerčními bankami od počátku fungoval bez
jakýchkoli problémů.
Podle České bankovní asociace by bylo žádoucí, aby oba programy
fungovaly ještě i prvních šest měsíců letošního roku. „Vzhledem k trvající
pandemii koronaviru, rostoucí inflaci – zejména cenám energií – či
problémům v dodavatelských vztazích by mohly dále sloužit jako účinný
překlenovací nástroj pomoci, který na trhu nyní bude chybět. A naopak,
pokud by přes výše uvedená rizika zájem o čerpání prostředků z jednoho
či obou záručních programů mezi firmami opadl, neznamenalo by to
žádnou dodatečnou zátěž pro veřejné rozpočty,“ objasnil Petr Procházka,
gestor Komise ČBA pro finanční nástroje a veřejnou podporu.

Státní rozpočet měl rekordní schodek 

Státní rozpočet za minulý rok skončil následkem pandemie koronaviru
v historicky nejvyšším deficitu ve výši 420 mld. Kč (6,9 % HDP). V roce 2020
dosáhl deficit 367 mld. Kč (6,4 % HDP), zatímco dosavadní nejvyšší
předpandemický schodek z roku 2009 činil 192 mld. Kč (4,9 % HDP). Deficit
roku 2021 je nižší oproti původně schválenému schodku ve výši 500 mld.
Kč, a to zejména díky příznivějšímu výběru daní. Pro letošní rok
naplánovala minulá vláda schodek 377 miliard korun, nový kabinet jej
však hodlá snížit na zhruba 300 miliard, tedy pod 5 % HDP. Více
v komentáři Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma ČBA. K odběrům
komentářů se můžete přihlásit zde.

Růst vkladů obyvatel stále zpomaluje

I v listopadu loňského roku pokračoval trend zpomalování růstu vkladů
obyvatel v bankách. Depozita obyvatel se zvýšila o pouhých 414,7 milionu
korun (ještě v září činil vzrůst vkladů skoro 10,6 miliardy korun).
S vlažnějším vývojem vkladů kontrastuje čilá poptávka po půjčkách. Úvěry
obyvatelstvu tažené zejména hypotékami se v listopadu zvýšily o 18,5
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miliardy korun. Výsledné saldo mezi vklady a úvěry obyvatelstva tak již
několik měsíců klesá a v listopadu se pohybovalo jen mírně nad hranicí
jednoho bilionu korun. V opačném gardu postupují podniky. Čerpání
podnikových úvěrů v listopadu meziměsíčně výrazně oslabilo, na plus 2,5
miliardy korun. Překvapivě ale výrazně narostl objem firemní hotovosti na
účtech v bankách, a to o 34 miliard korun. Podnikové saldo vůči bankám
tak vzrostlo na 116,447 miliardy korun oproti říjnovým 84,865 miliardy
korun. Více v komentáři Miroslava Zámečníka, hlavního poradce ČBA.

MONETA se spojila s bankovní částí PPF

Akcionáři MONETA Money Bank odsouhlasili spojení finančního ústavu s
bankovní částí skupiny PPF, do níž patří Air Bank, Home Credit a Benxy
(Zonky). Valná hromada zároveň posvětila i financování transakce, tedy
navýšení základního kapitálu banky pro úpis nových akcií. Spojením
Monety s PPF vznikne podle počtu klientů třetí největší banka na českém
trhu po České spořitelně a ČSOB. „Vzniká silný hráč, zejména v retailu a
také v segmentu malých a středních podniků. Předpokládal bych spíše
zintenzivnění konkurenčního boje, alespoň v první fázi, což je pro bankovní
klienty vždycky přínosné,“ uvedl k transakci hlavní poradce ČBA Miroslav
Zámečník.

Equa bank definitivně končí

Ke konci roku 2021 byla završena fúze Equa bank a Raiffeisenbank. Jako
samostatný právní subjekt tak Equa bank, a. s. přestala existovat k 1. 1.
2022. Raiffeisenbank převezme péči o většinu z dosavadních půl milionu
klientů Equa bank, přičemž pod značkou Equa bank bude většinu služeb
poskytovat i v následujících měsících. V klíčových oblastech v prvním
období stávající klienti Equa bank nezaznamenají žádné zásadní změny.
Zůstanou zachována čísla účtů, bankovní kód i internetové bankovnictví,
otevřeny budou i všechny stávající pobočky.

ČNB dále zvyšuje sazby ve snaze krotit inflaci

Bankovní rada České národní banky na svém posledním zasedání v roce
2021 rozhodla o dalším zvýšení úrokové sazby, a to o celý jeden procentní
bod na 3,75 %. Jedná se o další skokový růst sazby po listopadovém
zvýšení o 1,25procentního bodu. Úroková míra je nyní na nejvyšší úrovni od
roku 2008. Guvernér ČNB Jiří Rusnok uvedl, že v roce 2022 půjde sazba dál
vzhůru nad 4 %. Zpřísněním měnové politiky centrální bankéři reagují na
zrychlující inflaci. Ta v listopadu dosáhla 6 % a počátkem letošního roku
dále zrychlí a pravděpodobně se přiblíží desetiprocentní hranici. Projeví se
v ní pokračující zvyšování cen energií, ale také úpravy ceníků nebo
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zdražování stavebních materiálů. Dlouhodobý inflační cíl ČNB přitom činí 2
%.

Poslanci návrhy finančních norem asi
neprojednají

První letošní schůze Poslanecké sněmovny (11. 1.) má na
pořadu jednání i některé návrhy zákonů zaslané ještě

minulou vládou. Z pohledu finančního trhu je významný především vládní
návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu, spořícího
instrumentu a důchod přenositelného mezi zeměmi EU. Tento produkt by
mohly nabízet například banky, investiční společnosti nebo pojišťovny.
Další „finanční“ normu představuje vládní návrh zákona o hromadném
řízení, který kabinet narychlo navrhnul v reakci na krach Bohemia Energy a
který by měl upravovat oblast hromadných žalob především poškozených
spotřebitelů. S velkou pravděpodobnosti poslanci tyto normy neprojednají.

https://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=9&T=61
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Legislativní výhled na rok 2022 podle ČBA

Česká bankovní asociace vybrala normy z finanční oblasti,
které by si na základě aktuálních poznatků z jejich
praktického fungování zasloužily úpravu a novelizaci.

Za půl roku platnosti se neosvědčila právní úprava chráněného účtu.
V situaci, kdy je exekuční řízení vedeno proti zhruba 750 tisícům lidí, totiž
banky evidují jen stovky chráněných účtů. Bude třeba přistoupit k
odstranění složitosti, těžkopádnosti a formalismu stávající právní úpravy
její novelizací.
Naopak považujeme za vhodné, aby se již dále neměnila novela
exekučního zákona, která vešla v platnost od počátku letošního roku. ČBA
by přivítala, aby se situace stabilizovala a norma zůstala bez výraznějších
zásahů, a mohla se tak dostatečně projevit smysluplnost přijatých změn.
Asociace je proto proti vnášení institutu teritoriality exekutorů.
Česko se v letošním roce nevyhne transpozici některých unijních norem a
směrnic. Jde především o promítnutí směrnice o preventivní
restrukturalizaci a insolvenci. Ve světle směrnice o zástupných žalobách
na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů se v roce 2022 nevyhneme
také transpozici v podobě právní úpravy hromadného řízení.
 

Nové otázky k certifikaci
pojištění a zajištění

I v letošním roce bude pokračovat úspěšný projekt odborného finančního
vzdělávání ČBA EDUCA. Prezenční certifikované zkoušky se konají v Praze,
Brně a Ostravě. Zároveň nabízíme i ověřený systém zkoušek distanční
formou, který všem zájemcům vzhledem k současné epidemiologické
situaci doporučujeme.
První letošní novinkou jsou nové sady otázek, které ČNB vydala pro
certifikaci v oblasti pojištění a zajištění a také pro certifikaci v oblasti
kapitálového trhu. Otázky k pojištění ČBA EDUCA již nasadila do ostrého
provozu, otázky z oblasti kapitálového pojištění budou nasazeny v druhé
polovině ledna.

http://www.cbaeduca.cz/


Letošní rok bude náročný, porostou náklady na bydlení, zdraží i
potraviny. Navzdory problémům se ale očekává růst
ekonomiky.

Již podzimní měsíce loňského roku naznačily, že ten letošní nebude pro
podniky ani domácnosti procházkou růžovým sadem. Máme se
připravit na nejhorší? Co nejen v této souvislosti očekává český
bankovní sektor? První výhledy komentují hlavní ekonom ČBA Jakub
Seidler a hlavní poradce ČBA Miroslav Zámečník.

Jak se podle vás bude vyvíjet česká ekonomika v roce 2022?

J. Seidler: Bude to určitě opět náročný rok, pandemická situace bude
ekonomiku pořád výrazně ovlivňovat. To znamená, že budeme stále čelit
vysoké nejistotě v řadě ekonomických otázek. Hlavním tématem bude
určitě vysoká inflace, která bude letos nejvyšší od roku 1998. Růst cen
energií pocítí negativně jak firmy, tak domácnosti, což bude podlamovat
postpandemické zotavování ekonomiky. Dále musíme počítat s problémy
v dodavatelských vztazích, které trvají také delší dobu, než se
předpokládalo. Navzdory uvedeným potížím by však ekonomika měla dle
řady odhadů letos růst kolem 3 %. To však bude částečně dáno i nižší
srovnávací základnou z roku 2021, kdy jsme z titulu zmíněných obtíží rostli
jen relativně mírně.

 Co nejvíc zasáhne naše peněženky? 

J. Seidler: Ten zásah bude plošný, hodně pocítíme růst cen nákladů
spojených s bydlením, hlavně kvůli energiím. Oproti roku 2021 budou
rychleji zdražovat potraviny a většina zboží spotřebního koše. Klíčová bude
v tomto ohledu lednová inflace, která nám napoví, jak moc se inflace
rozjela a jak vysoká by v letošním roce nakonec mohla být. Tato hodnota
bude zveřejněna teprve v únoru, do té doby se odhady letošní inflace činí
obtížněji, protože právě mnoho cen se v ekonomice mění začátkem roku.
Proto je lednová hodnota inflace tak klíčová.



Je nárůst cen opravdu tak dramatický, že kvůli tomu až milionu rodin
hrozí chudoba, jak píší média? Jak si stojíme ve srovnání se světem?
Například v USA ke zdražování údajně nedochází… 

M. Zámečník: To je hned několik otázek dohromady, přitom každá z nich
by si zasloužila samostatný dlouhý rozbor. O Česku je známo, že má nízký
podíl chudoby i ve srovnání s bohatšími zeměmi; dokonce podle údajů
Eurostatu za rok 2020 má Česko nejnižší podíl obyvatel ohrožených
chudobou a sociálním vyloučením v Evropě. Sociologové ovšem mají řadu
„ale“, s nimiž tato strohá statistická porovnání doplňují. V podstatě jde o to,
že souběh několika negativních faktorů (například ceny energií, obecně
vyšší inflace, náklady na obsluhu dluhu a růst úrokových sazeb) může
velmi rychle dostat pod čáru ponoru domácností, které zatím chudé
nejsou, ale mají jen minimální finanční rezervy. Dopadem cen energií se
zabývá například PAQ Research sociologa Daniela Prokopa.
A pokud se týká poslední otázky, v USA ke zdražování také dochází, míra
inflace byla dokonce loni nejvyšší od roku 1982 (6,8 %). Pravda, zemní plyn
například je a bude v USA dlouhodobě levnější díky rozsáhlému využívání
nekonvenčních zdrojů, tzv. „břidlicových plynů“. Ale ty mají pro pomoc
třeba Evropě jen omezený význam, protože zkapalňování je nákladný
proces a jinak se plyn z ložisek v USA do Evropy dostat nedá.

Když porostou ceny u většiny komodit, dá se očekávat naopak nárůst
mezd?

J. Seidler: Růst mezd v letošním roce bezesporu bude pokračovat,
nejčastěji se hovoří o průměrném růstu kolem 5 až 6 %, ale ani to nebude
dostačují z pohledu očekáváné inflace. Ta začátkem letošního roku
pravděpodobně dále zrychlí až k 10 %, poté sice začne zpomalovat, ale i
tak se za celý rok bude pohybovat dle našeho současného výhledu kolem
7 %. To znamená, že reálné mzdy v ekonomice klesnou. Z tohoto obecného
pohledu nebude letošní rok příliš příznivý a řada domácností ve vztahu k
vyšším nákladům vůči svým příjmům zchudne.

Co se obecně očekává ve světě bankovnictví v letošním roce? 

M. Zámečník: Jedním slovem: taxonomie. Taxonomie související
s přechodem na financování nízkouhlíkové ekonomiky a závazkem EU
k dosažení čisté karbonové nuly do roku 2050. Postupné zavedení tzv.
„margin ratchet“, tedy systému přirážek a srážek k úrokovým sazbám
v závislosti na nastavení dekarbonizační strategie klientů, je největší
změnou ve financování za mnoho, mnoho let.

Rok 2021 trhal rekordy v zájmu o hypotéky. Jaký bude v této oblasti rok
2022? Dá se očekávat další rekordní rok, nebo spíše pokles zájmu? A jak
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se to odrazí na rekordních cenách nemovitostí? 

J. Seidler: Hypoteční trh zažil v roce 2021 bezprecedentní nárůst, objem se
zvýšil meziročně o tři čtvrtiny. Dle oficiálních dat ČNB se od ledna do
listopadu poskytly nové hypotéky v objemu 336 mld. Kč. Přitom za celý rok
2020 to bylo 217 mld. Kč, a to i samotný rok 2020 byl navzdory pandemii do
té doby historicky nejsilnější. Loňský rok byl tak skutečně extrémní. Letos
objem nových hypoték zcela jistě poklesne, a to v řádech desítek procent,
což půjde na vrub vyšším hypotečním sazbám, zpřísněným příjmovým
ukazatelům ze strany centrální banky, ale i jednoduše velmi vysokou
srovnávací základnou.

To, že kvůli rostoucím cenám budou mít lidé hlouběji do kapsy, se může
odrazit i například v poptávce po úvěrech. Dá se očekávat pokles zájmu
o spotřebitelské, ale i třeba firemní úvěry? Jak se tento případný pokles
odrazí na hospodaření bank? Úroky rostou, banky nemohou jen úročit
vklady… 

M. Zámečník: Prognostický panel hlavních ekonomů členských bank ČBA
ve své poslední prognóze počítá s mírným nárůstem podnikových úvěrů
v letošním roce (asi o 4,3 % nominálně) a o něco vyšší dynamikou
úvěrování domácností. Ta sice meziročně poklesne, ale růst by měl stále
představovat asi 6,5 %.

Není to ani měsíc, co máme novou vládu. Jak se tato změna dotkne
bank? Má vláda ve svém programu nějaké kroky/návrhy, které se
dotknou ve větší míře bankovního sektoru?

M. Zámečník: Jistěže jsme pečlivě studovali koaliční program, v němž ale
zásadní opatření, specificky zaměřená na bankovní sektor, nejsou. K datu
odpovědi na tuto otázku nebylo vládní programové prohlášení ještě
zveřejněno, ale předpokládám, že bude kopírovat to, na čem se koalice již
shodla. Banky opakovaně zdůrazňovaly, že se budou rády podílet na
financování rozvojových programů, například výstavbě nájemního
dostupného bydlení nebo financování infrastrukturních projektů formou
partnerství veřejného a soukromého sektoru.



Odhlásit se z odběru novinek.

https://www.facebook.com/ceskabankovniasociace
https://twitter.com/cba_cz
https://cbaonline.cz/
https://www.linkedin.com/company/ceska-bankovni-asociace/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCNKqC8xY_H-FmpAMEDbxdmg
https://cbaonline.us7.list-manage.com/unsubscribe?u=67056e43982504149585eafb4&id=b198115c18&e=[UNIQID]&c=9aaace1621

