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Milé kolegyně, milí kolegové,
události poslední doby vstoupily zásadním způsobem do našich
každodenních životů. Jsem ale přesvědčena, že je důležité nenechat se
válkou, energetickou krizí či ekonomickými problémy zcela pohltit a že je
třeba vnímat život nejen s těmito vážnými problémy, ale také
s každodenními běžnými radostmi i starostmi.
Česká bankovní asociace se v současné době soustředí zejména na
projekt opatření na podporu ekonomiky, který by měl být alternativou k
vládou zamýšlenému zavedení mimořádné daně. Nicméně, nemůžeme
při tom zapomenout na „běžnou“ agendu. Počátkem října proběhne
shromáždění členských bank a stavebních spořitelen. Budeme hodnotit
aktivity ČBA v letošním roce a diskutovat o strategii pro rok příští. Další
mimořádně významnou „mírovou“ aktivitou asociace je vzdělávání
veřejnosti v oblasti financí a bezpečného nakládání s nimi.
Proto již od října opět startujeme velmi
úspěšný projekt Bankéři do škol, o který je
rok od roku stále větší zájem. Letos bude jeho
součástí i kyberbezpečnostní téma,
představíme www.kyberhra.cz, verzi
kybertestu ušitou na míru žákům základních a
středních škol.
Věřím, že časem se prostor pro tyto aktivity
opět vrátí do normálu.
Přeji Vám barevný podzim!

Monika Zahálková, výkonná ředitelka

ČBA nabízí místo mimořádné daně podporu za vyšší
desítky miliard

Česká bankovní asociace (ČBA) nabídla program podpory ekonomiky,
který by byl alternativou k dani z mimořádných zisků (tzv. windfall tax).
Tu vláda zvažuje uvalit na banky, energetické společnosti nebo rafinerie.
Návrh, který by podle nejstřízlivějších odhadů ČBA mohl přinést do
ekonomiky 50 miliard korun, se zaměřuje na čtyři oblasti: podporu
dostupného bydlení, financování Státního fondu dopravní infrastruktury
(SFDI), pomoc občanům při pokrytí finančních závazků, investice do
digitalizace státu a spolupráci s Národní rozvojovou bankou (NRB). „Jde o
strategické oblasti, v nichž si vláda nemůže vystačit jen s výběrem daní
nebo s dotacemi z EU, ale měla by využít také bankovní kapitál,“ uvedl
prezident ČBA Tomáš Salomon.

ČBA považuje zavedení mimořádné daně za nekoncepční a nešťastné
řešení s tím, že stát si z něj navíc slibuje zcela nereálné výnosy. Pro stát
je podle ČBA lepší mít na své straně silný a spolupracující bankovní sektor,
se kterým bude schopný skrze vzájemnou spolupráci vygenerovat
investice v řádu vyšších desítek miliard korun.
Ministerstvo financí do návrhu daně z mimořádných zisků zahrnulo banky
kvůli vysokým ziskům, kterých, dle názoru resortu, dosahují díky růstu
úrokových sazeb ČNB, což jim výhodně úročí prostředky uložené u České
národní banky. Banky ale s výkladem ministerstva nesouhlasí a poukazují
například na fakt, že ministerstvo ve svých úvahách nezohledňuje vliv
růstu bankovních aktiv na ziskovost nebo fakt, že rok 2021 představuje
pro hodnocení růstu zisků nízkou srovnávací základnu.
Místo daně banky nabízejí zapojení svého kapitálu do rozvojových projektů
v oblasti dopravy, dostupného bydlení nebo zavedení výhodnějších
podmínek pro dlužníky v nesnázích. Více v Tématu dnešních ČBA NEWS.

ČNB nechala sazby bez změny
Česká národní banka na svém měnovém zasedání ponechala základní
úrokovou sazbu bez změny na 7 %. Pro zachování sazby hlasovalo pět
členů bankovní rady, dva členové byli pro zvýšení sazby o 0,75
procentního bodu. Guvernér Aleš Michl potvrdil, že ČNB bude dále
působit proti mimořádným výkyvům kurzu koruny a naznačil, že rychlejší
růst mezd společně s vyššími fiskálními deficity by mohly vést ke zvýšení
sazeb. Česká bankovní asociace však očekává, že do konce roku již
sazby zůstanou stabilní. Trh pak v současnosti předpokládá, že by se do
konce roku 2023 mohla základní sazba ČNB pohybovat mírně pod 6 %.
Více v komentáři Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma ČBA. K odběrům
jeho komentářů se můžete přihlásit zde.

Expobank CZ se přejmenuje na Max banku
Expobank CZ, kterou koncem září koupila Banka Creditas, se od 4. října
přejmenuje na Max banku. Max banka bude čistě on-line bankou pro
drobnou klientelu. Firemní klientela Expobank CZ se v budoucnu přesune
do Banky Creditas. Takzvaný rebranding Expobank CZ je formálním
zakončením jejího prodeje.

Ekonomikou se šíří pesimismus
Důvěra v tuzemskou ekonomiku pokračuje v propadu. Pesimističtější
jsou podnikatelé i spotřebitelé, mezi kterými se důvěra v české
hospodářství propadla na nejnižší hodnotu od počátku zjišťování v lednu
2003. Domácnosti se začínají více obávat zhoršení své vlastní finanční
situace, růstu nezaměstnanosti a opět vzrostly i obavy z růstu cen.
Téměř třetina domácností také uvádí, že již nyní sotva vyjde se svými
finančními prostředky. Důvěra mezi podnikateli klesala již čtvrtý měsíc
v řadě. Téměř po roce převážil v průmyslu podíl podniků, které již
očekávají snížení své výrobní činnosti v období příštích třech měsíců.

ČNB vydá pamětní tisícovku ke 30 letům české koruny
Česká národní banka vydá speciální tisícikorunovou bankovku
připomínající výročí 30 let od vzniku ČNB a samostatné české měny.
Půjde o standardní bankovku s nominálem 1000 Kč (vzor 2008)
s portrétem Františka Palackého, která však bude doplněna tzv.
přítiskem. Přítisk, jehož podoba zatím nebyla zveřejněna, bude tvořit
výroční logo ČNB a motiv tisícikorunového bankovkového kolku z roku
1993 odkazující na měnovou rozluku Česka a Slovenska a kolkování
československých bankovek. Přítisk nebude mít vliv na hodnotu a
platnost bankovky. Tisícikoruna s přítiskem bude vyrobena
v limitovaném množství 200 000 kusů a bude možné ji získat od 8. února
2023 do rozebrání zásob výměnou za jiné české mince či bankovky
pouze na pokladnách územních pracovišť ČNB.

Inflace v EU překročila hranici 10 procent
Míra inflace v Evropské unii v srpnu vystoupila na rekordních 10,1 %,

zatímco v červenci činila 9,8 %. Nejnižší inflaci měla v srpnu Francie,
a to 6,6 %, dále Malta (7 %) a Finsko (7,9 %). Naopak nejvyšší zůstává
inflace v trojici pobaltských států: v Estonsku činila 25,2 %, v Lotyšsku
21,4 % a v Litvě 21,1 %. Výrazně se zvyšují ceny i v Maďarsku, kde míra
inflace vystoupila na 18,6 %. To je výrazný skok proti červenci, kdy byla
na 14,7 %. Maďarsko tak odsunulo na pátou příčku Českou republiku
(17,2 %), která se v minulých měsících držela na čtvrtém místě.

Novela insolvenčního zákona chce zkrátit
dobu oddlužení na tři roky
Ministerstvo spravedlnosti připravilo novelu insolvenčního
zákona, která by měla zkrátit dobu oddlužení u fyzických
osob z pěti let na tři roky. Úprava má primárně pomoci živnostníkům
rychleji překonat jejich podnikatelský neúspěch. Zkrácení doby oddlužení
je ale nutné také proto, že ČR je součástí jednotného trhu EU a musí
v případě živnostníků ctít stejná pravidla jako každý jiný členský stát. U
fyzických osob pak jde o vlastní iniciativu ministerstva. Proces oddlužení
podle nynějších pravidel trvá pět let, u seniorů již nyní tři roky. Pokud se
za tu dobu nepodaří splatit 30 procent dluhu, rozhoduje soud. Nová
pravidla oddlužení mohou podle ministerstva motivovat větší počet
dlužníků ve vícečetných exekucích, aby konečně řešili svou nepříznivou
finanční situaci a s vidinou osvobození od dluhů se znovu zapojili do
běžné společnosti a legální ekonomiky. Podle některých expertů ale
zkrácení doby bez rozlišení dlužníků zvýhodní chronické neplatiče na úkor
věřitelů.

Bankéři vyráží do škol už
podeváté
V říjnu a listopadu se odborníci
z členských bank opět vydají přednášet v rámci projektu Bankéři do
škol o základech finanční gramotnosti a kyberbezpečnosti. Tento
finančně-vzdělávací projekt, který pořádá Česká bankovní asociace, má
už devítiletou tradici a mezi školami je o něj čím dál tím větší zájem. Je
určený žákům 8. a 9. tříd základních škol a studentům 1. a 2. ročníku

středních škol a jeho cílem je rozvoj jejich základních znalostí z oblasti
financí a kyberbezpečnosti. Součástí letošního ročníku je i speciální
upravená verze interaktivního vzdělávacího kybertestu, kyberhra.cz,
která je otázkami přizpůsobená této mladé generaci. Prostřednictvím
Kyberhry se žáci a studenti mohou naučit rozpoznat kybernetické
podvody a zjistit, jak se jim ubránit. Pokud chcete své děti v této oblasti
také vzdělat, neváhejte Kyberhru společně s nimi vyzkoušet.

Program ČBA Corporate
Governance startuje už
příští týden!
Příští týden, 11. října, startuje prvním modulem, který se zaměřuje na
správu a řízení společností, nový vzdělávací program ČBA Corporate
Governance. Celým dnem bude provázet Jan Klouda, viceprezident pro
právní záležitosti, řízení rizik a korporátní bezpečnost ze společnosti
Vodafone. Účastníky programu provede nejen tématem corporate
governance, compliance, ale i řízením rizik a korporátní a kybernetickou
bezpečností. Na závěr účastníky čeká panelová diskuse, do které se
zapojí členka představenstva České spořitelny Daniela Pešková a
Karolína Topolová, předsedkyně představenstva a generální ředitelka
společnosti Aures Holdings. Nový vzdělávací program je vhodný pro
členy správních orgánů, vyššího managementu, ale i pro aspiranty na
řídící a vedoucí pozice. ČBA Corporate Governance kombinuje tradiční
témata důležitá pro správu a řízení společností – ať už se jedná o
corporate governance, compliance, právo či finance, s aktuálními tématy,
která rezonují dnešní společností. K těm se řadí udržitelný rozvoj, byznys
po roce 2020, internetová bezpečnost a krizová komunikace. Do
programu se zájemci mohou přihlásit zde.

Čtyři návrhy bank na podporu české ekonomiky
Banky sdružené v České bankovní asociaci sestavily program
podpory ekonomiky v současné krizi, který navrhují nasadit místo
státem zvažované daně z mimořádných zisků. Opatření by mohla
být uplatněna ve čtyřech klíčových oblastech a ČBA je vládě
představila už v první polovině srpna.
Podpora dostupného bydlení
Stát má ve vlastnictví spoustu pozemků. Pokud je dokáže zrychleně
uvolnit přes jednotlivá města a obce, tak se dá s pomocí bank zrychlit
výstavba bytů a domů a zajistit dlouhodobé levnější financování. Tak, aby
byty a domy určené k pronájmu byly k dispozici za lepších než tržních
podmínek. ČBA již oslovila všechna města a obce nad deset tisíc obyvatel,
a ohlas je velmi pozitivní, zhruba polovina oslovených má o projekt zájem.
Banky jsou připraveny zapojit se do financování výstavby dostupných bytů
částkou minimálně deset miliard korun a podpořit také vznik projektové
kanceláře.
Financování Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)
Banky jsou připraveny poskytnout SFDI syndikovaný dlouhodobý
nezajištěný úvěr ve výši 20 miliard korun s čerpáním v prvním pololetí
roku 2023 a splatností 15 let. Prostředky mohou být použity na
financování dopravní infrastruktury zahrnující jakékoliv stávající, tak
i nově připravované projekty v kompetenci SFDI (včetně výkupu
pozemků) se zohledněním principů ESG. Další prostředky v řádu 20 až
40 miliard korun mohou banky na financování konkrétních projektů SFDI
uvolnit od roku 2024 a v následujících letech.
Pomoc lidem se zvládnutím dluhového zatížení a mandatorních
výdajů
Ke zmírnění měsíčního zatížení domácností by pomohlo dočasné snížení
splátky spotřebitelských úvěrů a hypoték a případné přefinancování úvěrů
do delší splatnosti. Banky by v tomto případě mohly pomoci ulevit
snížením splátek o 20–30 % u hypotečních úvěrů, u spotřebitelských
úvěrů pak o 20–40 %. Klientům, kteří jsou bez významného prodlení se

splátkami, chtějí banky vyjít vstříc formou odkladu tří až šesti splátek
úvěru bez nutnosti dokládat příjmy či další dokumenty. Podle předběžných
propočtů by bankovní přínos v podobě pomoci spotřebitelům mohl činit
necelých 10 miliard korun. Banky jsou rovněž připraveny pomoci
s případným financování investic do obnovitelných zdrojů za výhodnějších
podmínek (zelené produkty) a tím i s úvěrovým závazkem klientům
splátky na energie celkově snížit. Součástí může být i pomoc státu při
distribuci subvence technologie obnovitelných zdrojů energie (čerpadla,
FVE, izolace, okna) například formou garance za splácení, což může dále
zvýhodnit podmínky spotřebitelům.
Do programu navrhují banky také zařadit i další investice do digitalizace
státu. Banky jsou toho názoru, že mohou být velmi prospěšné při procesní
pomoci s distribucí státních dávek či dotací občanům. S využitím BankID
mohou banky zprostředkovat klientům žádosti o podpory, směrující přímo
na případné státní úřady. V rámci využití digitálních nástrojů lze zároveň
vyřešit předávání nezbytně nutných podkladů o vlastnictví účtu, které jsou
zapotřebí pro čerpání dávek státní sociální podpory nebo hmotné nouze či
důchodů.
Spolupráce s Národní rozvojovou bankou
Banky nabízejí státu další podporu Národní rozvojové banky (NRB) formou
navýšení jejího kapitálu o 10 miliard korun, čímž by se výrazně posílila její
záruční a úvěrová kapacita na financování infrastruktury a energetické
soběstačnosti (až o 110 miliard korun).

Minimální odhad přínosu všech navrhovaných opatření pro stát je 50
miliard korun. Lze ovšem očekávat, že díky dalším multiplikačním efektům
realizace by celkový efekt byl podstatně vyšší.

Odhlásit se z odběru novinek.

