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Milé kolegyně, milí kolegové, 

 

Česká republika se na půl roku ujala předsednictví v Radě Evropské unie. 

Stalo se tak v době, která patří k nejtěžším za desítky uplynulých let. Na 

jednu stranu se musíme vyrovnat se stále ještě doznívajícími sociálními a 

ekonomickými důsledky kovidové pandemie včetně dynamicky rostoucí 

inflace a enormního zadlužování evropských zemí. Kromě toho přicházejí 

drtivé mezinárodní ekonomické sankce proti Rusku, obrovská uprchlická 

vlna se všemi jejími důsledky a skokové zdražování pohonných hmot. 

Zcela jistě budeme muset řešit také další hospodářské dopady války a 

strategickou otázku zbavování se energetické závislosti na ruské ropě a 

hlavně plynu. 
  

Klíčová bude samozřejmě i oblast finančních 

služeb, zajištění stability finančního trhu na 

národní i evropské úrovni a dostatečná 

ochrana vkladatelů, pojistníků a spotřebitelů. 

Nás, finančníky, může těšit, že bankovní 

sektor si v celoevropském srovnání stále vede 

velmi dobře a vykazuje nadprůměrné 

výsledky. 

 

Je jasné, že nás čeká extrémně těžké 

předsednictví a nezbývá než věřit a doufat, že 

ho zvládneme se ctí. 

  

Přeji Vám vše nejlepší! 

 

 

Monika Zahálková, výkonná ředitelka 

  

https://mailchi.mp/cbaonline/cba-news-14151221


  

Česko stanovilo priority pro předsednictví v Radě EU 

 

Česká republika se počátkem července na půl roku ujala předsednictví 

v Radě EU. Prioritní témata pro předsednickou funkci se sice připravují 

dlouho dopředu, ale ruská agrese na Ukrajině v kombinaci 

s bezprecedentním růstem cen energií s programem Česka v tomto období 

notně zamíchala. Do popředí se místo sociálních a ekonomických dopadů 

kovidové pandemie dostaly otázky války a energetické závislosti na Rusku. 

Česká republika nakonec v program pro své klíčové půlroční období s 

mottem „Evropa jako úkol“ vytyčila pět základních prioritních oblastí: 

 

Zvládání uprchlické krize a poválečná rekonstrukce Ukrajiny 

Flexibilní realokace finančních zdrojů a vytvoření nezbytných struktur na 

pomoc nejvíce postiženým členským zemím, začleňování ukrajinských dětí 

https://czech-presidency.consilium.europa.eu/cs/program/priority/
https://www.youtube.com/watch?v=kv0gT0Uwhvo


do škol a žen na trhu práce. 

  

Energetická bezpečnost 

Přechod na nízkouhlíkové a obnovitelné zdroje energie, úspory energie, 

diverzifikace zdrojů, odolná logistika; dekarbonizace průmyslu EU a 

přechod od zemního plynu k vodíku. 

  

Posílení evropské obranyschopnosti a bezpečnosti kyberprostoru 

Zvyšování bezpečnosti, zejména v partnerství s NATO, investice do 

snižování technologické závislosti; se zaměřením na kybernetické hrozby, 

boj proti dezinformacím a bezpečnost kyberprostoru. 

  

Strategická odolnost evropské ekonomiky 

Posílit odolnost dodavatelských řetězců; přijmout celoevropský nástroj pro 

prokázání totožnosti pro občany, Evropskou peněženku digitální identity; 

posílit transparentnost kryptoměn a snížit riziko zneužití. 

  

Odolnost demokratických institucí 

Posílit odolnost některých klíčových institucí, které jsou zásadní pro 

udržení a rozvoj demokratických hodnot a právního státu v EU. 

 

  

České podniky usilovně zvedají vklady v bankách 

 

Vklady obyvatel v bankách se v květnu mírně zvýšily o 3,5 miliardy Kč a 

od srpna loňského roku se drží nad třemi biliony korun. Ke konci 

letošního května tuto hranici převyšovaly o 80 miliard Kč. Celkový objem 

úvěrů obyvatelstva dosáhl při zjevně opadající hypoteční vlně 1,985 

bilionu korun a meziměsíčně vzrostl jen o necelých 9 desetin procenta. 

Živnostníci v květnu „nehýbali“ ani s celkovým objemem úvěrů ani 

https://cbaonline.cz/ceske-podniky-usilovne-zvedaji-vklady-v-bankach


vkladů a na úložkách měli koncem května o téměř 116,7 miliardy korun 

více, než kolik bankám dlužili. Poměrně významně rostly vklady firem. 

Oproti dubnu stouply o poměrně významných 20,7 miliardy korun na 

1,357 bilionu korun. Naopak meziměsíčně nepatrně poklesl stav 

podnikových úvěrů o 667 milionů, meziročně se ovšem jedná o nárůst o 

74 miliard korun (+6,6 %) na květnových 1,216 bilionu korun. Vyplývá 

to z aktuálních statistik, které sestavuje Česká národní banka. 

Průmysl v květnu nečekaně vzrostl 

 

Průmyslová výroba v květnu vzrostla meziročně o 3,3 %, což bylo pro 

analytiky očekávající stagnaci příjemným překvapením. Květnový růst 

představuje nejlepší výsledek za poslední rok a také první pozitivní 

hodnotu po třech měsících poklesu. Největším tahounem produkce byla 

automobilová výroba, která meziročně posílila o 10 %, dařilo se však i 

výrobě elektrických zařízení (+7,5 % meziročně) a chemických látek (+ 

9 % meziročně). Průmysl se tak v květnu dostal na průměrnou úroveň 

roku 2019. Stavební výroba v Česku roste 13. měsíc v řadě, tedy 

nepřetržitě od loňského května. Výkon ale v posledních měsících oslabuje 

vlivem růstu cen energií a stavebních materiálů. V květnu vzrostlo 

stavebnictví meziročně o 3,3 procenta, když ještě v únoru činil růst skoro 

17 % a v březnu bezmála 9 %. Více v komentáři Jakuba Seidlera, 

hlavního ekonoma ČBA. K odběru jeho komentářů se můžete 

přihlásit zde. 

Podíl problematických hypoték i v květnu klesl na 

dlouholetá minima 

 

Podíl problematických bankovních úvěrů, tedy těch po splatnosti, se v 

Česku v květnu opět snížil. U hypoték klesl od začátku roku o 0,02 

procentního bodu na rekordní minimum 0,64 %. U spotřebitelských 

úvěrů to bylo o 0,22 bodu na 4,07 %, u podniků o 0,02 bodu na 3,63 %. 

I v květnu tak podíly problematických úvěrů u firemních půjček i v 

případě úvěrů obyvatelstvu v Česku patřily mezi nejnižší v Evropě. Vývoj 

nevýkonných úvěrů je přitom jedním z nejdůležitějších indikátorů 

zdravotního stavu ekonomiky. Vzhledem k souběhu řady nepříznivých 

faktorů se dá očekávat, že bude v nadcházejících měsících stoupat, 

s příslušným zpožděním, jak se promítnou potíže se splácením do 

https://cbaonline.cz/kvetnovy-prumysl-citelne-nad-ocekavani-33-yoy24-mom
mailto:media@cbaonline.cz?subject=P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka%20k%20odb%C4%9Br%C5%AFm%20koment%C3%A1%C5%99%C5%AF&body=P%C5%99ihla%C5%A1uji%20se%20k%20odb%C4%9Bru%20koment%C3%A1%C5%99%C5%AF%20Jakuba%20Seidlera%2C%20hlavn%C3%ADho%20ekonoma%20%C4%8CBA.
https://cbaonline.cz/ceske-podniky-usilovne-zvedaji-vklady-v-bankach


klasifikace. Jak v případě úvěrů obyvatelstvu, a to nejen hypoték, ale i 

na financování spotřeby, tak u firem jsou však nevýkonné expozice na 

podstatně nižší úrovni než například po světové finanční krizi na počátku 

minulého desetiletí. 

České banky vykazují v evropském hodnocení rizik 

nadprůměrné výsledky 

 

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) zveřejnil počátkem července 

svůj Risk Dashboard pro první čtvrtletí 2022. Zpráva, která zahrnuje 

údaje od 60 evropských bank, mimo jiné konstatuje mírný pokles 

návratnosti kapitálu (ROE) či další pokles nesplácených úvěrů. Český 

bankovní sektor v hodnocení opět prokazuje svoji stabilitu. Všechny 

kapitálové poměry za ČR vykazují nadprůměrné hodnoty. Kvalita aktiv je 

rovněž vyšší než průměr EU, stejně jako krytí nesplácených úvěrů. 

Návratnost kapitálu (ROE) i návratnost aktiv (ROA) má ČR více než 

dvakrát vyšší, než je průměr v EU, přičemž z hlediska poměru nákladů 

k výnosům patříme k vůbec nejlepším v Evropě. 

Index PMI propadl pod 50 bodů 

  

Index nákupních manažerů v průmyslu (PMI) vydávaný S&P Global v 

červnu se propadl na 49 bodů z květnových 52,3, a dostal se tak poprvé 

od poloviny roku 2020 na úroveň signalizující pokles výroby. Výroba 

v tuzemském průmyslu dle šetření poklesla nejrazantněji za poslední dva 

roky, dále ji však doprovázel pokles nových zakázek a firmy poprvé od 

září 2020 začaly propouštět zaměstnance. Předstihová data z průmyslu 

nejsou optimistická, což ale neplatí jen pro ČR, ale celou eurozónu. Dle 

předběžného PMI za eurozónu se výstup v průmyslu v červnu poprvé po 

dvou letech mírně snížil a nové zakázky se propadly nejrychleji od 

května 2020. 

 

https://www.eba.europa.eu/eba-risk-dashboard-points-high-capital-and-liquidity-ratios-and-indicates-first-signs-deterioration?utm_source=European+Banking+Federation+newsletters+and+updates&utm_campaign=19ddec8cb8-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_088668d33b-19ddec8cb8-80169275&mc_cid=19ddec8cb8&mc_eid=4c2b368f2f
https://trading.kb.cz/commentsanalysis/detail/1d746edd_pmi_index_poprve_od_srpna_2020_pod_padesatkou


  

  

Novela zákona zvýhodní nízkoemisní vozidla 

 

Od počátku července platí novela zákona o daní z příjmů, která je 

součástí vládního balíčku podpůrných opatření proti rostoucím cenám 

pohonných hmot. Daňové opatření je zaměřeno na podporu 

elektromobility. V novele mimo jiné došlo ke snížení zdanitelného příjmu 

u zaměstnance používajícího nízkoemisní služební vozidlo nejen pro 

pracovní, ale i pro soukromé účely (dříve 1 % vstupní ceny za každý 

kalendářní měsíc). Zaměstnanec tak u nízkoemisních vozidel daní příjem 

pouze ve výši 0,5 % vstupní ceny vozu. Pro zaměstnance je tak nyní 

výhodnější využívat nízkoemisní vozidlo i pro soukromé účely. Další 

důležitou změnou je zrušení silniční daně u osobních automobilů, 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-142


autobusů a nákladních aut do 12 tun a zrušení povinného přimíchávání 

biosložky do paliv. 

 

  

Na podzim bankéři opět 

vyrazí do škol 

 

V říjnu a listopadu letošního roku 

odstartuje Česká bankovní asociace spolu s dobrovolníky – specialisty z 

členských bank – další, již devátý, ročník vzdělávacího projektu Bankéři 

do škol. Projekt je určen žákům 8. a 9. tříd základních škol a studentům 

1. a 2. ročníků středních škol a gymnázií s cílem seznámit je se základy 

finanční gramotnosti. Probíhá ve formě dvouhodinových interaktivních 

přednášek na zvolené téma, přičemž školy si mohou vybrat mezi dvěma 

tématy: Základy finanční gramotnosti nebo Kyberbezpečnost. Na základě 

zpětné vazby od přednášejících i studentů byly přednášky rozšířeny o 

témata, která studenty aktuálně zajímají, a to o základní informace o 

investování a kryptoměnách. Pokud máte ve svém okolí školu, o které 

víte, že by se mohla projektu účastnit, zašlete nám prostřednictvím 

registračního formuláře její kontaktní údaje, rádi ji koncem prázdnin 

s nabídkou účasti v projektu Bankéři do škol oslovíme. 

  

 

https://www.bankeridoskol.cz/
https://www.bankeridoskol.cz/
https://www.bankeridoskol.cz/zapojte-se
https://www.bankeridoskol.cz/zapojte-se


  

ČR bude při předsednictví v Radě EU řešit stabilitu 

finančního trhu 

  

V rámci půlročního českého předsednictví v Radě EU je kromě 

„velkých“ obecných cílů rozpracována podrobně i řada dílčích 

úkolů pro různé oblasti ekonomiky či politiky. V segmentu financí 

jde zejména o témata pro jednání Rady EU ve složení ministrů 

financí a hospodářství, zkráceně nazývané ECOFIN. V oblasti 

finančních služeb bude Česko podporovat především zajištění 

stability finančního trhu na národní i evropské úrovni. 

„Česká bankovní asociace se aktivně zapojuje do debat, přípravy a 

průběhu našeho předsednictví desítkami aktivit, spolupořádáním a aktivní 

účastí na konferencích (např. s Evropskou investiční bankou, časopisem 

Bankovnictví nebo European Banking Institute), ve spolupráci se Stálým 

zastoupením ČR při EU v Bruselu a Ministerstvem financí ČR či bruselským 

think-tankem Eurofi,“ uvedl Petr Procházka, gestor EU a mezinárodní 

agendy v České bankovní asociaci. Z pohledu bankovního sektoru je pro 

období českého předsednictví klíčových pět oblastí. 

 

Bankovní regulace 

 

Stěžejním úkolem v oblasti bankovnictví bude další posílení harmonizace 

bankovního práva a podpora implementace mezinárodního konceptu 

obezřetnostní bankovní regulace Basel III (CRD VI/CRR III). Česká 

republika bude usilovat o dosažení obecného přístupu v Radě tak, aby byly 

minimalizovány tendence k rozmělnění konceptu Basel III, a aby se 

naopak směřovalo k dodržování jednotných, standardizovaných pravidel. 

 

Transparentnost na kapitálových trzích 



 

V rámci kapitálového trhu bude Česko podporovat rozvoj kapitálových trhů 

a usilovat o pokrok v revizi pravidel pro trh finančních nástrojů v nařízení 

MiFIR (Markets in Financial Instruments), která by měla přispět k lepšímu 

fungování kapitálových trhů, transparentnosti poskytovatelů investičních 

služeb. Důležitým bodem je rovněž vytvoření Jednotného kontaktního 

místa pro informace o podnicích (ESAP), které umožní snadný přístup k 

veřejně dostupným informacím o obchodních společnostech a investičních 

produktech. 

 

Standard pro zelené dluhopisy 

 

V rámci takzvaných trialogů, tedy jednání mezi Radou EU, Evropským 

parlamentem a Komisí, povede Česko rozhovory o návrhu standardu EU 

pro zelené dluhopisy (EUGBS), revizi nařízení o fondech dlouhodobých 

investic (ELTIF) nebo revizi směrnice o správcích alternativních 

investičních fondů (AIFMD), v prvních dvou případech s cílem dosažení 

politické dohody. 

 

Boj proti praní peněz 

 

V oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT) bude 

ČR v rámci práce na aktuálním legislativním balíčku aktivně podporovat 

vytvoření efektivnějších a srozumitelnějších pravidel a institucionálního 

nastavení. 

 

Podpora malých a středních podniků 

 

Z hlediska nastavení finančních nástrojů v oblasti veřejné podpory je pro 

ČBA zásadní i priorita v oblasti hospodářské soutěže, v níž bude ČR během 

předsednictví věnovat pozornost mimo jiné také podpoře malých a 

středních podniků. V této oblasti se bude soustředit zejména na rozvoj 

aktivit k překonání výzev, kterým malé a střední firmy v současné době 

čelí v souvislosti s post-pandemickou obnovou, vysokou inflací, 

vzrůstajícími cenami energií a problémy v dodavatelských řetězcích. 



 

 

  

  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

Odhlásit se z odběru novinek. 

 

 

https://cbaonline.us7.list-manage.com/unsubscribe?u=67056e43982504149585eafb4&id=b198115c18&e=%5bUNIQID%5d&c=b05ff20f39
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

