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Milé kolegyně,  

milí kolegové,  

 

máme za sebou první advent a na mnoha místech i první sníh. A i když 

informace nejsou v poslední době moc pozitivní, je třeba radovat se 

právě z těchto maličkostí. Blížící se Vánoce by měly být svátky klidu a 

hlavně rodinné pohody. Strávit je s lidmi, které máte rádi, je nade 

všechny dárky. Proto, pokud to aspoň trochu jde, zkuste své mnohdy 

vyčerpávající pracovní tempo zvolnit a užít si čas se svými blízkými. My 

se vám pokusíme ulevit od shonu alespoň tím, že pro vás shromáždíme 

v ČBA NEWS informace, které by pro vás mohly být zajímavé a neměly 

by vám uniknout.  
  

Dnes jsme se podívali například na to, jak 

utrácí Češi na Vánoce, jaké jsou novinky v 

legislativě, ale také na to, jak probíhal letošní 

již devátý ročník projektu ČBA „Bankéři do 

škol“. Účast bank, ale i škol, přitom byla 

rekordní a ohlasy ze všech stran velmi 

pozitivní. To jsou zprávy, které nás hřejí u 

srdce a dávají nám energii do dalších ročníků. 

Takových pozitivních zpráv by mělo být, 

obzvláště v této době, co nejvíce. 

 

Užijte si posledních více než 30 dní letošního 

roku a myslete na to, že svátky jsou nejhezčí, 

když probíhají v klidu a v rodinné pohodě. 

 

 

Monika Zahálková, výkonná ředitelka 

  

https://mailchi.mp/cbaonline/cba-news-14563749


  

Češi si dopřejí Vánoce inflaci navzdory. Kvůli dárkům se 

letos zadluží výrazně méně než v jiných letech. 

 

Vysoká inflace a dramatický růst cen se na oslavách letošních Vánoc 

nepodepíšou. Za dárky, jídlo a ozdoby chtějí Češi letos v průměru utratit 

přes 13 tisíc korun, což je zhruba o 1000 korun více než loni. Na dárky si 

přitom půjčit neplánují. Zatímco v loňském roce si na vánoční nákupy 

půjčil každý desátý Čech, letos půjčku zvažují jen 3 % 

dotazovaných. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace 

a výzkumné agentury Ipsos. 

„Je dobře, že lidé jsou při plánování vánočních výdajů obezřetní a drtivá 

většina z nich by se kvůli dárkům nezadlužila. I tak ale doporučujeme 

opatrnost. Je dobré vždy zvážit, jestli na splácení takového závazku mám 

prostředky, popřípadě si velmi dobře vybrat poskytovatele takové půjčky. 

https://cbaonline.cz/cesi-a-pujcky-na-vanocni-darky


Dobré je vždy přesně zjistit, kolik za svou půjčku zaplatím,“ upozorňuje 

Filip Hanzlík, hlavní právník a gestor pro spotřebitelské otázky České 

bankovní asociace. Přesto si lidé na Vánoce občas půjčují. Letos však 

výrazně méně než v uplynulých letech. Zatímco v loňském roce si na 

vánoční útraty půjčil každý desátý Čech, letos půjčku plánují jen 3 % 

dotazovaných. Nejčastěji si plánují půjčit do 10 000 korun. Ti, kteří si 

plánují půjčku na vánoční dárky vzít, nebo si ji už vzali, si nejčastěji 

půjčují přímo od banky (58 %). Téměř 20 % lidí, kteří si v minulosti půjčili 

na vánoční dárky, uvedlo že půjčku splácí s problémy, které budou řešit 

odkladem splátek. Zhruba 14 % pak tvrdí, že si při problémech se 

splácením pomůže půjčkou v rodině. Za peníze, které si Češi letos na 

vánoční dárky půjčili či plánují půjčit chtějí nejčastěji koupit hračky pro 

děti (42 %). Na 38 % z nich pak pořídí bílou elektroniku, 27 % vybavení 

do bytu a 23 % spotřební elektroniku. Nejčastějším důvodem takové 

půjčky je nedostatek úspor, a to ve 42 % případů. Téměř čtvrtina (23 %) 

pak nechce čekat a šetřit na vytoužené zboží. Téměř 19 % lidí přesvědčí 

fakt, že kupovaná věc je ve slevě a 19 % lidí pak chce udělat dětem 

a rodině pěkné Vánoce. 

 

  

Důvěra v ekonomiku mírně vzrostla 

 

Ekonomická důvěra v listopadu nepatrně vzrostla, vývoj byl však 

poměrně různorodý. U podnikatelů důvěra dále poklesla z důvodu 

slabšího očekávání výroby v průmyslu, důvěra domácností se sice 

v listopadu zlepšila – stále však zůstává na historicky nízké úrovni. 

Obavy z inflace se u domácností snížily a nachází se na úrovni ze začátku 

roku 2021. Očekávání prodejních cen mezi firmami v listopadu pokleslo, 

zejména ve službách a mírněji v průmyslu. To naznačuje, že hlavní 

proinflační tlaky sice již dosáhly vrcholu, zůstávají však stále silné 



s ohledem na promítnutí vysokých cen energií do nákladů firem. Klíčový 

bude vývoj začátkem příštího roku, kdy se mění řada ceníků. Více 

v komentáři Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma ČBA. K odběrům 

komentářů se můžete přihlásit zde. 

Majetek v podílových fondech letos klesl 

  

Majetek, který mají Češi uložený v podílových fondech, za letošní rok do 

konce září klesl o tři miliardy na 705 miliard korun. Ve třetím čtvrtletí ale 

majetek začal opět růst. Největší nárůst zaznamenaly fondy peněžní a 

především dluhopisové. Naopak největší pokles majetku zaznamenaly 

fondy smíšené a strukturované. Vyplynulo to z údajů Asociace pro 

kapitálový trh (AKAT). Loni majetek uložený ve fondech za celý rok 

stoupl o 118 miliard korun na 708 miliard korun. 

Počet kyberútoků roste 

  

Jen za prvních 10 měsíců roku se počet kyberútoků ve srovnání 

s loňským rokem téměř zdvojnásobil. Policie ČR evidovala do konce října 

15 409 trestných činů spáchaných v kyberprostoru, zatímco za celý rok 

2021 jich bylo 9 518 a před deseti lety 2 195. Až do konce roku podle 

zástupců Policie ČR platí extrémní nebezpečí kyberútoků. 

Ceny výrobců klesají 

 

Růst cen výrobců v říjnu zvolnil a v meziročním srovnání se mírně snížil u 

všech sledovaných skupin. To sice může přinášet náznaky optimismu, že 

hlavní inflační tlaky jsou za námi, stále však bude řada výrobců reagovat 

se zpožděním na rostoucí ceny vstupů, zejména energií, a obecně bude 

zpomalování růstu cen výrobců velmi pozvolné. Ceny zemědělských 

výrobců meziměsíčně klesly o 3 %, zatímco ceny živočišné výroby nadále 

rostly, meziměsíčně o 3 %. Globální index cen potravin v posledních 

měsících klesá a dostal se již na úroveň před válkou na Ukrajině. Růst 

cen potravin by tak měl začít postupně zvolňovat, ačkoli se bude více 

přesouvat na položky živočišné výroby jako jsou maso, mléko, vejce. 

Ceny stavebních prací rostly meziměsíčně jen o 0,3 %, a ustal tak svižný 

růst pozorovaný od ledna letošního roku. Ceny služeb pro podniky v říjnu 

vesměs stagnovaly poté, co v září zaznamenaly nejsilnější meziměsíční 

https://cbaonline.cz/duvera-firem-se-v-listopadu-dale-zhorsila
https://cbaonline.cz/duvera-firem-se-v-listopadu-dale-zhorsila
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=Dobr%C3%BD%20den%2C%0Am%C3%A1m%20z%C3%A1jem%20odeb%C3%ADrat%20koment%C3%A1%C5%99e%20hlavn%C3%ADho%20ekonoma%20%C4%8CBA%2C%20Jakuba%20Seidlera.%20
https://www.akatcr.cz/Dokumenty/Aktuality/tiskov225-zpr225va-akat-3q-cesi-letos-nejv205ce-investuj205-do-dluhopisov221ch-fondu
https://www.akatcr.cz/Dokumenty/Aktuality/tiskov225-zpr225va-akat-3q-cesi-letos-nejv205ce-investuj205-do-dluhopisov221ch-fondu
https://www.policie.cz/clanek/policie-cr-s-csob-varuji-pred-zvysenou-aktivitou-kybernetickych-zlocincu.aspx
https://cbaonline.cz/mezirocni-rust-cen-vyrobcu-v-rijnu-zvolnil


růst od února letošního roku. Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně 

dále zrychlily o 0,6 %, vesměs v souladu s očekáváním trhu. 

ECB pravděpodobně opět zvýší úrokové sazby 

 

Evropská centrální banka (ECB) očekává, že v rámci boje proti inflaci 

bude muset zvýšit úrokové sazby až na úroveň, kdy nejenže přestanou 

stimulovat hospodářský růst, ale budou ho naopak brzdit. Uvedla to ve 

svém projevu prezidentka ECB Christine Lagardeová. Konečný rozsah a 

rychlost zpřísňování měnové politiky bude záviset na vyhlídkách inflace. 

Podle údajů statistického úřadu Eurostat zrychlil meziroční růst 

spotřebitelských cen v eurozóně v říjnu na 10,6 % ze zářijových 9,9 %. 

Inflace se tak nachází na nejvyšší úrovni od zavedení jednotné evropské 

měny před více než dvaceti lety. ECB na konci října zvýšila svou základní 

úrokovou sazbu o dalších 0,75 procentního bodu. Posunula ji tak na 2 %, 

což je nejvyšší úroveň od roku 2009. 

 

  

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp221118~639420cee0.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp221118~639420cee0.en.html


  

Zelená pro záruční program EGAP Plus 

 

Vývozcům pomůže s dopady války na Ukrajině program 

státních záruk EGAP plus. Za investiční úvěry nebo půjčky 

na pracovní kapitál bude ručit stát prostřednictvím 

Exportní garanční a pojišťovací společnosti. Na záruky má být vyčleněno 

až zhruba 6,25 miliardy korun. Zákon v polovině listopadu podepsal 

prezident Miloš Zeman. Podmínky záruk určilo vládní nařízení, které 

Vláda ČR schválila 16.11.2022. Záruční program bude v zásadě obdobou 

záručního systému COVID plus, který vznikl na podporu velkých 

exportně zaměřených firem v důsledku pandemie koronaviru a byl 

ukončen 31.12.2021. Zavedení navrhovaného typu podpory umožňuje 

dočasný krizový rámec, který přijala Evropská komise v souvislosti 

s ruskou agresí na Ukrajině na konci března. Ten původně povoloval 

poskytnutí záruk jen do konce letošního roku, nicméně nedávno byl 

prodloužen do konce roku 2023. 

 

  

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7421951.htm


Pronikněte do problematiky 

ESG v bankovním sektoru 

  

Relativně nové a široké téma 

udržitelnosti (ESG) v poslední době rezonuje nejen společností jako 

takovou, ale i bankovním sektorem. V souvislosti s aktuální evropskou 

směrnicí CSRD se téma životního prostředí, sociální sféry ale i řízení a 

managementu prolíná do mnoha činností bank, pro které tak vzniká celá 

řada povinností. Na druhou stranu správně nastavená „ESG strategie“ 

může jednotlivým společnostem přinést konkurenční výhodu a přístup na 

nové trhy. Česká bankovní asociace proto pořádá 8. prosince 2022 

celodenní seminář, během něhož si účastníci ujasní informace vyplývající 

z evropské směrnice CSRD. Lektory semináře budou: Petr J. Kalaš, 

expert na problematiku udržitelnosti a prezident Czech Business Council 

for Sustainable Development, Ondřej Veselovský, expert na problematiku 

ESG ve společnosti CRIF – Czech Credit Bureau a Petr Procházka, gestor 

pro udržitelné finance & evropskou a mezinárodní agendu z České 

bankovní asociace. Závěrečné panelové diskuze se zúčastní Matúš Púll, 

Chief Sustainable Officer z České spořitelny, Blanka Beranová, Executive 

Lead of Group Corporate Sustainability z ČSOB a Michal Putna, 

Sustainability Officer z Raiffeisenbank. Pokud Vás téma ESG zajímá, 

můžete se na seminář zaregistrovat na 

emailu michala.svatonova@cbaonline.cz. 

 

  

Bankéři zavítali do škol již podeváté 

  

Devátý ročník finančně-vzdělávacího projektu České bankovní 

asociace „Bankéři do škol" letos zaznamenal rekordní zájem ze 

mailto:michala.svatonova@cbaonline.cz


stran škol i přednášejících. Během října a listopadu do škol 

vyrazilo více než 230 bankéřů, kteří měli přednášky pro zhruba 

5000 žáků a studentů ze všech českých regionů. O tom, co školy a 

studenty na tomto projektu láká, jak si se všetečnými dotazy 

poradili bankéři, ale i o tom, jak si dnešní mládež stojí v oblasti 

finanční gramotnosti, jsme si povídali s Andreou Machálkovou, 

která má projekt Bankéři do škol v České bankovní asociaci na 

starosti. 

V letošním roce se koná již devátý ročník finančně-vzdělávacího 

projektu Bankéři do škol, jehož organizátorem je Česká bankovní 

asociace. Co je cílem projektu? 

 

Projekt iniciovala Česká bankovní asociace poprvé v roce 2013. Záměrem 

projektu je zvyšování finanční gramotnosti mladých lidí - žáků a studentů 

primárně ve věku 15 až 16 let. Školy, které se do projektu přihlásí, mohou 

vybírat ze dvou témat - Finanční gramotnost a Kyberbezpečnost. 

Dvouhodinové informačně nabité semináře jsou potom přímo na školách 

vedeny odborníky z členských bank. Jen v letošním roce se do projektu 

přihlásilo více než 230 dobrovolníků-bankéřů. 

  

Jaký je o projekt ze strany škol zájem a které téma přednášek 

upřednostňují? 

 

Počet škol, které nabídka seminářů zaujala a do projektu se přihlásily, se 

rok od roku zvyšuje. Letošní ročník "Bankéřů" sice ještě neskončil, hlavní 

kolo přednášek se každoročně koná v říjnu a listopadu, ale již nyní 

můžeme konstatovat, že se do ročníku 2022 zapojilo více než 5 tisíc dětí 

z 90 škol z různých koutů České republiky. Ke zvýšení povědomí o 

Bankéřích do škol přispěla i reportáž České televize, která byla odvysílaná 

9. listopadu v rámci ranního Studia 6. 

S tím, jak se finanční služby přesouvají do on-line prostoru a zvyšuje se 

důležitost bezpečnosti a ochrany osobních dat, zvyšuje se i zájem škol o 

semináře na toto téma. Poměr mezi realizovanými přednáškami na téma 

Finanční gramotnost a Kyberbezpečnost je tak v letošním roce téměř 

vyrovnaný. 

  

Připravili jste pro žáky a studenty nějaké novinky? 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/222411010101109/


Česká bankovní asociace realizuje celorepublikovou vzdělávací kampaň 

#nePINdej, která upozorňuje na sílící nebezpečí podvodů na internetu. Do 

letošního ročníku projektu Bankéři do škol jsme začlenili hravý on-line 

test, který je součástí této vzdělávací kampaně a byl připravený speciálně 

pro žáky a studenty (www.kyberhra.cz). Absolvováním Kyberhry se děti 

seznámí s nebezpečími, která na ně v kyberprostoru číhají, jak je 

rozpoznat a jak se jim bránit. 

  

Kolik bank se do letošního ročníku projektu zapojilo? 

 

I přes výzvy, kterým v letošním roce banky čelí, se do projektu zapojili 

zaměstnanci celkem 13 bank, jmenovitě: Air Bank, České spořitelny, 

Commerzbank, ČSOB, Hello bank!, HSBC, Komerční banky, mBank, Max 

banky, MONETA Money Bank, PPF Banky, Raiffeinsebank a UniCredit Bank. 

Potěšující je nejenom počet přihlášených dobrovolníků – bankéřů různých 

specializací, ale i přetrvávající zájem zástupců managementů bank o účast 

v projektu. Školy tak na své půdě přivítaly členy představenstva Komerční 

banky a Raiffeinsebank. Ráda bych touto cestou poděkovala všem 

zástupcům zúčastněných bank za jejich vstřícnost a přínosnou spolupráci 

při organizaci projektu ve svých bankách. 

 

 

http://www.kybertest.cz/
http://www.kyberhra.cz/


  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

Odhlásit se z odběru novinek. 
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