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Milé kolegyně, milí kolegové, 

  

čeká nás pravděpodobně další dobrodružný a pestrý rok a já se na něj 

upřímně těším! Na krize a nečekané výzvy, které svět a Česko v 

posledních letech stíhají, se lze přece dívat i jako na změny, které nás 

všechny posouvají dál. Myslím, že je to zdravější a racionálnější přístup k 

životu i byznysu než neustálé věštění apokalypsy. A jsem také 

přesvědčen, že především díky Vám je bankovní sektor ve skvělé kondici 

nejen finančně, ale také lidsky. Pokud se 

společně pokusíme pozitivní vnímání změn 

přenést i do vztahu s klienty, zvýšíme svou 

přidanou společenskou hodnotu i prosperitu 

klientů. Držím nám v tomto ohledu palce a v 

roce 2023 přeji Vám vše dobré! 

 

Tomáš Salomon 

prezident České bankovní asociace 

 

https://mailchi.mp/cbaonline/ba-news-15202403


 

 

 

Objem poskytnutých hypoték se za celý rok 2022 
meziročně snížil o 60 % 

 

Banky a stavební spořitelny poskytly v prosinci minulého roku hypoteční 

úvěry v objemu 7,8 mld. Kč. Úroková sazba skutečně nových hypoték bez 

refinancování dosáhla v prosinci výše 5,98 %. Realizované úrokové sazby v 

posledních měsících stagnují, stejně jako nabídkové úrokové sazby. Za celý 

rok 2022 poskytly banky a stavební spořitelny hypoteční úvěry v objemu 197 

mld. Kč, z toho čistě nové úvěry bez refinancování činily 162 mld. Kč. 

Meziročně se jedná o propad kolem 60 %. Uvedené informace plynou z dat 

ČBA Hypomonitoru, který zachycuje data všech tuzemských bank a 

stavebních spořitelen poskytujících hypoteční úvěry.  

„Ani závěr minulého roku dle očekávání nepřinesl výraznější zlepšení aktivity 

na hypotečním trhu, objemy poskytnutých hypoték v posledních měsících 

roku 2022 tak byly nejslabší od začátku roku 2014, počty poskytnutých 

hypoték pak dokonce za posledních dvacet let. Vzhledem k tomu, že většina 

faktorů, které stojí za slabou poptávkou, přetrvává, nelze pro nejbližší období 

čekat výraznější obrat k lepšímu,“ říká Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA. 

 

 

Přečtěte si celý článek >>> 

https://cbaonline.cz/cba-hypomonitor-prosinec-2022


  

  

 

Ke sdílení bankomatů se přidají Air Bank a UniCredit 

 

Banky Air Bank a UniCredit Bank se od 1. února připojí ke sdílené síti bankomatů 

Komerční banky a Monety Money Bank, které takto spolupracují od loňského 

června. Klienti KB, Monety, Air Bank a UniCredit Bank tak budou moci vybírat 

hotovost ve sdílených bankomatových sítích za stejných podmínek jako z 

bankomatů své vlastní banky. 

 

Zájem o stavební spoření meziročně vzrostl 
 

Stavební spořitelny uzavřely v loňském roce 572 tisíc smluv, což je o 10 % více 

než v roce 2021. Za uplynulý rok pak poskytly úvěry za 56,7 miliardy korun. To 

představuje pokles o polovinu oproti předchozímu rekordnímu roku a návrat k 

dlouhodobému průměru před rokem 2020, kdy se objem úvěrů stavebních 

spořitelen pohyboval mezi 50 a 60 mld. Kč. Vyplynulo to z údajů, které spořitelny 

poskytly ČTK. 



 

ČNB zveřejnila předběžné výsledky hospodaření 
 

Česká národní banka vykázala loni ztrátu 411,8 mld. Kč. Vyplývá to ze 

zveřejněných údajů o bilanci ČNB. Hospodářský výsledek je předběžný a nejsou v 

něm zahrnuty všechny dodatkové operace za rok 2022. Ztráta centrální banky není 

z technického pohledu problém, ČNB může dlouhodobě operovat i se ztrátou, 

kterou bude postupně umořovat ze svých budoucích zisků. Z dlouhodobého 

pohledu bude centrální banka vesměs vždy zisková, jelikož objem peněz, ze 

kterého získává úrokové platby, je vždy vyšší než objem peněz, ze kterého úroky 

platí.  

 

EGAP začal poskytovat záruky vývozcům zasaženým 
válkou na Ukrajině 

 

Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) přijímá od konce loňského roku 

žádosti o záruky v programu určeném na pomoc exportním firmám, které se 

dostaly do potíží v důsledku války na Ukrajině. EGAP nabízí záruky za úvěry do 

celkové výše 6,25 miliardy korun. Vystavování záruk v tomto programu skončí na 

konci roku 2023. 

 

EBA varuje před dopady zhoršujícího se 
makroekonomického prostředí 
 

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) zveřejnil koncem loňského roku každoroční 

hodnocení rizik evropského bankovního systému. Zprávu doprovází zveřejnění 

celoevropského průzkumu transparentnosti v roce 2022, který poskytuje podrobné 

informace o 122 bankách ve 26 zemích EHP/EU. Banky by se měly připravit na 

zhoršení kvality aktiv a posílit kontrolní systémy, aby zajistily přísné dodržování 

sankcí a zabránily tak právním a reputačním rizikům. 
 

 

 

 

  

 

  

https://www.cnb.cz/analytics/saw.dll?Dashboard
https://www.egap.cz/cs/egap-pomuze-firmam-ziskat-625-miliardy-na-zmirneni-dopadu-valky-spousti-zaruky-egap-plus
https://www.eba.europa.eu/eba-risk-assessment-warns-about-impact-deteriorating-macroeconomic-environment?utm_source=European+Banking+Federation+newsletters+and+updates&utm_campaign=7a1b893257-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_088668d33b-7a1b893257-80169275&mc_cid=7a1b893257&mc_eid=4c2b368f2f
https://www.eba.europa.eu/eba-risk-assessment-warns-about-impact-deteriorating-macroeconomic-environment?utm_source=European+Banking+Federation+newsletters+and+updates&utm_campaign=7a1b893257-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_088668d33b-7a1b893257-80169275&mc_cid=7a1b893257&mc_eid=4c2b368f2f


Inflace poklesla na 15,8 %, ceny stagnovaly 

 

Meziroční inflace v prosince poklesla z 16,2 % na 15,8 %, meziměsíčně ceny 

stagnovaly. Od října je inflace stále do velké míry ovlivněna vládním opatřením, 

zejména úsporným energetickým tarifem a odpuštěním poplatku za obnovitelné 

zdroje. „Za rok 2022 dosáhla inflace v průměru 15,1 %, což je nejvyšší hodnota od 

roku 1993. Pozornost se nyní přesouvá na lednovou inflaci, která ovlivní celoroční 

trajektorii a ukáže, jak firmy začátkem roku promítly zvýšené náklady do svých cen. 

Pro letošní rok 2023 nyní odhadujeme inflaci kolem 10 %." 

 

 
> 

Jakub Seidler, 

hlavní ekonom ČBA 

 
více zde >>> 

 

 

 

Podíl nesplácených úvěrů u firem roste 

 

Podíl úvěrů po splatnosti u domácností v listopadu dále klesl, u hypoték dokonce 

dosáhl rekordního minima 0,57 %, u spotřebitelských úvěrů klesl o 0,03 p. b. na 3,9 

%. Problematické úvěry podniků naopak rostly, a to o 0,17 p. b. na 3,39 %. Vyplývá 

to z dat ČNB. „Od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu s napětím sledujeme, jak se 

hospodářské důsledky konfliktu projeví v tuzemské bankovní statistice. Ještě v říjnu 

to vypadalo, že trh odolává všem předpovědím. 

V listopadu ale objem nevýkonných úvěrů nepatrně stoupl." 

 

 

 

Miroslav Zámečník, 

hlavní poradce ČBA 

 
více zde >>> 

 

K odběrům komentářů Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma ČBA, se můžete přihlásit zde.  

 

  

https://cbaonline.cz/inflace-v-prosinci-poklesla-z-162-na-158
https://cbaonline.cz/podil-nevykonnych-uveru-u-podniku-v-listopadu-mirne-vzrostl
mailto:news@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%9Br%C5%AFm%20koment%C3%A1%C5%99%C5%AF%20Jakuba%20Seidlera%2C%20hlavn%C3%ADho%20ekonoma%20%C4%8CBA.%20


 

Ministerstvo financí zřejmě získá právo 

prolomit bankovní tajemství kvůli šetření OLAF 

 

Ministerstvo financí pravděpodobně nově získá při spolupráci s Evropským úřadem 

pro boj proti podvodům (OLAF) právo vyžádat si od bank a družstevních záložen 

výpis transakcí a získávat informace v centrální evidenci účtů. Pravomoc 

zakotví návrh zákona o spolupráci České republiky s OLAF včetně 

související novely dalších zákonů, které v polovině prosince schválila Sněmovna ve 

třetím čtení. Předlohy zamíří k posouzení do Senátu. 

Přečtěte si celý článek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=218
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=219
https://advokatnidenik.cz/2022/12/14/ministerstvo-zrejme-ziska-pravo-prolomit-bankovni-tajemstvi-kvuli-setreni-olaf/


 

 

Vzdělávací programy v roce 
2023 

 

Vzdělávací programy ČBA EDUCA - ČBA 

Strategické řízení pro vrcholové manažery i ČBA 

Corporate Governance pokračují i letos, a to od 

dubna do listopadu. Jedenkrát v měsíci se 

zájemci setkají a prodiskutují s lektory současná 

a palčivá témata, která resonují nejen v jimi 

spravované firmě či korporaci, ale i ve 

společnosti jako takové. Novinkou je 

program ČBA Finanční řízení pro nefinanční 

manažery, který poběží od dubna do června. 

Bližší informace o něm přineseme v některém z 

dalších vydání ČBA NEWS.  

 

  

 

 

 

30. ledna 2023: odborný 
seminář Klimatické zátěžové 
testy  
 

ČBA EDUCA pořádá spolu s Českou národní 

bankou půldenní seminář o klimatických 

zátěžových testech. Zájemci se dozvědí nejen 

záměry ČNB v této oblasti, ale i výsledky, 

zkušenosti a plány Evropské centrální 

banky. Semináře se zúčastní Christoffer Kok, 

ředitel divize Zátěžových testů ECB, a 

zástupci Sekce finanční stability ČNB. Seminář 

proběhne 30. ledna od 13:00 v prostorách 

Návštěvnického centra ČNB s možností následné 

prohlídky expozice.  

 

Přihlásit na seminář se můžete zde >>> 

 

https://www.cbacfo.cz/
https://www.cbacfo.cz/
https://www.cbacg.cz/
https://www.cbacg.cz/
mailto:seminare@cbaonline.cz


  

 


