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Milé kolegyně, milí kolegové,
když se Česká republika v nějakém mezinárodním srovnání či parametru
ocitne mezi premianty, můžeme být na sebe právem hrdí. Projekt
bankovní identity, který právě oslavil rok svého fungování, posunul
Česko v digitalizaci státní správy na špici. Jsem moc ráda, že to byla
právě Česká bankovní asociace, která stála u zrodu tohoto klíčového
projektu a má velký podíl na tom, že se vše podařilo projednat, připravit
potřebné legislativní změny a projekt úspěšně rozjet.
Bankovní identita oslavila v lednu své první
narozeniny. I když se svojí zatím krátkou
historií nemůže měřit například s projektem
společné evropské měny, který měl v lednu za
sebou dvacet let, má našlápnuto k tomu, aby
se stala běžnou součástí našich životů. O tom,
jakým obrovským vývojem bankovní identita
za rok na trhu prošla, ale i o pokračujícím
růstu úrokových sazeb či překvapivém růstu
HDP v závěru loňského roku, se můžete dočíst
v tomto vydání.
Přeji Vám klid a pohodu!
Monika Zahálková, výkonná ředitelka ČBA

ČNB znovu výrazně sáhla na sazby

Česká národní banka již počtvrté v řadě výrazně zvýšila základní úrokovou
sazbu, tentokrát o 75 bodů na 4,5 %. Sazba se tím dostala na nejvyšší
úroveň za posledních dvacet let. Banka tak dále zpřísňuje měnovou
politiku v reakci na akcelerující inflaci. Zatímco ta prosincová dosáhla
meziročně 6,6 %, pro první měsíce letošního roku je očekávána ve výši
kolem 10 %. „Dle náznaků ČNB mohou sazby v příštích měsících ještě
mírně růst (další měnová zasedání ČNB jsou v březnu a květnu) a dostat
se k hranici 5 %. Na takto vysoké úrovni však pravděpodobně nezůstanou
dlouho, v druhé polovině letošního roku může začít ČNB zvažovat jejich
postupné snížení," komentoval očekávaný vývoj sazeb Jakub Seidler,
hlavní ekonom České bankovní asociace.
Další vývoj v sazbách je ovšem do značné míry podmíněn tím, jak se bude

vyvíjet inflace a inflační tlaky. Česká národní banka již výrazně revidovala
svoji makroekonomickou prognózu, podle níž by měla letos inflace
dosáhnout průměrných 8,5 procenta. Ještě v listopadu přitom centrální
banka počítala s tím, že se ceny v roce 2022 zvýší o 5,6 %. Vůbec
nejvyšší meziroční inflace by měla být v březnu, a to kolem 9,8 %. Ve
druhé polovině roku se inflace vydá na sestupnou trajektorii a v roce
příštím by se již měla pohybovat poblíž inflačního cíle 2 %.
Centrální banka ve své prognóze rovněž zhoršila výhled ekonomického
růstu. Ten by měl podle jejích odhadů letos dosáhnout 3 % a v roce 2023
by měl činit 3,4 procenta.

Vklady obyvatel loni rostly rychleji než inflace
Vklady obyvatel v bankách podle údajů ČNB v prosinci 2021 stouply o
7,412 miliardy korun a celý loňský rok uzavřely vzestupem o 197,6
miliardy korun na 3,020 bilionu korun. Výsledný meziroční vzestup je tak
rychlejší než průměrná spotřebitelská inflace. Úvěry obyvatelstvu
vzrostly, zejména díky pokračující poptávce po hypotékách, v prosinci
meziročně o 10,5 % na 1,948 bilionu korun. Výsledné saldo mezi vklady
a úvěry obyvatelstva pak v prosinci o 72 miliard korun překročilo
biliónovou hranici. U živnostníků činil ke konci prosince převis vkladů nad
úvěry 123,4 miliardy korun, což je nejvíce za posledních zhruba 20 let.
V prosinci meziměsíčně výrazně klesl zůstatek podnikových úvěrů o
16,466 miliardy korun na 1,190 bilionu korun, ale na rozdíl od listopadu
klesl i objem firemní hotovosti na účtech v bankách o 14,7 miliardy na
celkových 1,309 biliónu Kč. Saldo vůči bankám skončilo na plus 118,2
miliardy korun, tedy s podstatným meziročním nárůstem o víc než 23
miliard Kč.

ČNB publikovala závěrečnou bilanci covidových programů
Česká národní banka zveřejnila finální bilanci čerpání domácích záručních
programů určených pro pomoc firmám postiženým pandemií. V rámci
záručního programu pro exportéry (tj. podniky nad 250 zaměstnanců a
s alespoň 20% podílem exportu na produkci) COVID Plus přijala EGAP
celkem 175 žádostí o ručení za úvěry v celkové hodnotě přes 29,5
miliardy korun. Schválených žádostí bylo 130 v souhrnné hodnotě 17,6
miliardy korun, z nichž podnikatelé do konce roku vyčerpali 16,9 miliardy
korun. V odvětvové struktuře nejvyšší objem žádostí (18 miliardy korun,
z toho 12,1 čerpáno) přišel ze zpracovatelského průmyslu. V rámci
programu COVID III pro malé a střední podniky do 500 zaměstnanců
podalo 11 655 podnikatelů bankám žádosti o financování kryté
portfoliovou zárukou NRB v souhrnné hodnotě 65,9 miliardy korun,
z čehož bylo téměř 41,3 miliardy korun podnikateli čerpáno. Mezi
odvětvími „zvítězil" opět zpracovatelský průmysl s žádostmi za 20,1
miliard korun (z toho 12 miliardy korun načerpáno), stříbrnou medaili
těsně získal s žádostmi za 19,9 miliard korun (načerpáno 13,5 miliardy
korun) velkoobchod, maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel,
bronz pak s 8,6 miliardami korun (načerpáno 6,3 miliardy korun) získalo
stavebnictví.

HDP se loni zvýšil předběžně o 3,3 %
Hrubý domácí produkt vzrostl v roce 2021 podle předběžného odhadu
ČSÚ o 3,3 %, když v roce 2020 ekonomika poklesla o 5,8 %. Meziroční
růst ovlivnily především výdaje na konečnou spotřebu domácností a
tvorba hrubého kapitálu. Na straně tvorby přidané hodnoty se dařilo
především skupině odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství.
Pokles zaznamenal průmysl. V posledním čtvrtletí předchozího roku
vzrostl HDP mezičtvrtletně o 0,9 % a meziročně o 3,6 %. To výrazně
překračuje odhad trhu, který vesměs očekával posílení mezi kvartály jen
o 0,1 % a meziroční dynamiku 2,6 %. Příznivé výsledky posledního
čtvrtletí loňského roku posouvají odhad letošního hospodářského růstu
blíž k hranici 4 %, konzervativní predikce však počítá spíš s hodnotou
kolem 3,5 %. Více v komentáři Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma ČBA.
K odběrům komentářů se můžete přihlásit zde.

Eurobankovkám a mincím je 20 let
Před 20 lety začalo euro jako oficiální měna obíhat ve fyzické podobě
bankovek a mincí. Již tři roky před tím se eurem platilo bezhotovostně.
V současné době eurem platí 340 milionů Evropanů v 19 z 27 zemí EU,
využívá jej však i řada dalších států mimo unii. Zakládajících zemí euro
zóny bylo 12: Rakousko, Belgie, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko,
Itálie, Lucembursko, Holandsko, Španělsko a Portugalsko. Česká
republika se k přijetí eura zavázala v roce 2004 před svým vstupem do
EU. Euro je v současné době druhou nejdůležitější světovou měnou po
americkém dolaru.

Malajská královská banka jde do Evropy přes Slovensko
Malajský královský investiční fond The Royal Invest Fund of
Kelantan (RIFK) získal v Malajsii licenci na provoz královské investiční
banky The Royal Investment Bank of Kelantant (RIBK). V
České republice a státech EU bude působit přes na Slovensku
licencovanou RIB Slovakia. RIBK se chce věnovat především investicím v
oblasti finančních technologií, nemovitostí, technologických parků a
výrobě s důrazem na ekologii, obchodování s komoditami,
dále vývoji softwarových a zdravotnických řešení. RIB SK nabídne
příležitost investovat diverzifikovaně do sedmi odvětví přes své podílové
fondy.

Novela rozšiřuje fikci doručení na další
dokumenty
Novela zákona o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů zavedla od počátku letošního roku
tzv. fikci doručení i pro soukromoprávní komunikaci přes
datovou schránku. Podle fikce se za doručený považuje dokument po 10
dnech od dodání do datové schránky. Po novele se toto ustanovení
vztahuje nejen na listiny doručované státními a soudními úřady (Finanční
správa, Česká správa sociálního zabezpečení, soudy apod.), ale například
i na výpověď dohody o spolupráci mezi podnikateli nebo na výzvu
k zaplacení dluhu. Od roku 2023 navíc budou mít datovou schránku
povinně zřízenou všechny právnické osoby, nejen ty zapsané

v obchodním rejstříku (například SVJ či spolky), všechny podnikající
fyzické osoby (všichni OSVČ) a všechny fyzické osoby, které použijí
elektronický identitní prostředek „vydaný v rámci kvalifikovaného
systému elektronické identifikace" vůči veřejné správě.

ČNB vydala nové zkušební
otázky
Česká národní banka zveřejnila nové sady otázek k certifikaci podle
zákona o spotřebitelském úvěru a podle zákona o podnikání na
kapitálovém trhu. Obě aktualizované sady otázek již byly v ČBA EDUCA
nasazeny do ostrých zkušebních testů. Přehled změn naleznete zde.
ČBA EDUCA loni zorganizovala
25000 zkoušek
ČBA EDUCA pro své klienty v průběhu roku 2021 uspořádala téměř 1950
termínů zkoušek, z nichž zhruba 1350, tedy skoro 70 %, proběhlo
distanční formou. Celkem v rámci programu ČBA EDUCA finanční
zprostředkovatelé absolvovali bezmála 25000 odborných zkoušek.
Podrobnější statistiky naleznete zde.

Bankovní identitu za první rok využilo 700 tisíc lidí
Bankovní identitu, rychlé a bezpečné digitální prokazování
totožnosti, využilo za první rok fungování aspoň jednou na 700
tisíc klientů bank. Většina uživatelů se jejím prostřednictvím
přihlásila ke službám státních institucí. Systém však stále častěji
slouží i pro přihlašování k firemním službám.
Bankovní identita je digitalizačním projektem, který klasické přihlašování
k bankovním službám rozšiřuje o možnosti přístupu především ke
službám státu, ale stále častěji i soukromých firem. Představuje způsob,
jak bezpečně, jednoduše a zdarma prokazovat svoji totožnost
v digitálním prostředí, navíc bez ohledu na provozní hodiny.
Bankovní identitu se podařilo rozjet především díky iniciativě České
bankovní asociace, která se podílela na přípravě legislativních změn, jež
byly pro fungování projektu nezbytné. Před zavedením bankovní identity
mělo nějakou formu elektronické identity kolem 400 000 lidí, s ní se
možnost elektronické komunikace otevřela pro více jak šest milionů
osob.
Státní weby evidují statisíce přístupů
Od začátku loňského roku začala bankovní identita fungovat pro
komunikaci se státem – typicky při přihlašování do Portálu občana, na
portál Moje daně, k eReceptu, k ePortálu České správy sociálního
zabezpečení, při vyplnění elektronického dotazníku při sčítání lidu, při
žádosti o výměnu řidičského průkazu, pro stažení očkovacích certifikátů
nebo využití důchodové kalkulačky ČSSZ. Díky masovému rozšíření,
uživatelské přívětivosti a oblíbenosti je prostřednictvím bankovní identity

již nyní vyřizováno přes 70 procent všech elektronických úkonů státu a
jejich počet neustále roste.
V loňském roce občané nejvíce využívali bankovní identitu k přístupu na
web Ústavu zdravotnických informací při registraci na očkování (1,5
milionu přístupů) a velmi často také na webu Českého úřadu
zeměměřičského a katastrálního při nahlížení do katastru nemovitostí
(817 tisíc) a na Portálu občana (729 tisíc), přes nějž se žádá například o
výpis z rejstříku trestů, bodového hodnocení řidiče nebo o nový řidičský
průkaz.
Zájem firemních partnerů je enormní
Současně s napojením na státní portály se velmi dynamicky rozvíjí i
přístupy do soukromého sektoru. Přihlašování přes bankovní identitu k
firemním službám zprovoznilo již 70 firem, vedle největších bank je to
například ČEZ, Generali Česká pojišťovna, OZP, Sazka, Pražská
plynárenská, MallPay a mnoho dalších se na to chystá. Zájem o vstup do
systému bankovní identity je enormní. Firmy si uvědomují, jak jim
BankID může zjednodušit fungování, získávat nové klienty a zrychlit
jejich obsluhu, a také snížit náklady, což v současné době zdražování
hraje velkou roli. Cílem pro letošní rok je počet firem s napojením na
bankovní identitu zdvojnásobit. Potenciál tohoto segmentu je ovšem
v Česku mnohokrát vyšší, řádově mohou být v systému zapojeny tisíce
firem.
Spektrum služeb se rozšiřuje
Od poloviny loňského roku nabídla bankovní identita i přístup k firemním
službám a od října pak přináší i možnost používat zaručený digitální
podpis (BankID Sign). Díky němu lze rychle a jednoduše smlouvu nebo
jiný dokument ve formátu pdf podepsat online. Cílem letošního roku je
rozšířit BankID Sign i na možnost podpisu více dokumentů při jednom
přihlášení, tedy o takzvaný hromadný podpis a dalším záměrem je
nabídnout možnost vydávání kvalifikovaných certifikátů. Ministerstvo
vnitra letos připravuje pro uživatele přidání nástroje pro zakládání a
správu elektronických peticí anebo pro zpřístupnění údajů o technických
prohlídkách vlastněných či provozovaných vozidel.
Bankovní identitu (BankId) mohou u portálů a aplikací státu a firem nyní
používat klienti Air Bank, České spořitelny, ČSOB, Komerční banky a

Moneta Money Bank. Zákazníci Raiffeisenbank mají digitální přístup ke
státní správě, připojení k firemním portálům se v bance připravuje. Ještě
letos by chtěly akreditaci k bankovní identitě získat například Banka
Creditas, Fio banka, mBank, Sberbank nebo UniCredit Bank.

Odhlásit se z odběru novinek.

