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Milé kolegyně, milí kolegové, 

  

letošní rok je mým třetím v čele České bankovní asociace a každý z nich 

byl zatím pro mě osobně, ale i pro celý bankovní sektor, velkou výzvou. 

Problémy, které jsme řešili, snadné nebyly. Od covidových opatření přes 

válku na Ukrajině a konec Sberbank až po bankovní daň. O to víc nám 

přeji, aby byl letošek konečně mnohem klidnější. Zasloužíme si to 

všichni. Za ČBA mohu slíbit, že vám i 

nadále budeme přinášet zajímavé 

informace prostřednictvím ČBA NEWS, 

které jsme vylepšili a obohatili o nové 

rubriky. 

 

 

Přeji Vám příjemné čtení.  

 

 

Monika Zahálková 

Výkonná ředitelka ČBA 

 

https://mailchi.mp/cbaonline/ba-news-15203847


 

 

 

Čas na kontrolu peněženek. V oběhu jsou stále 
miliony již neplatných bankovek 

 

 

Češi mají v peněženkách stále miliony neplatných bankovek. Česká národní 

banka přitom už ke konci června loňského roku rozhodla o stažení některých 

vzorů z oběhu. Jde o ty s tenkým stříbrným proužkem z let 1995 až 1999, 

výjimkou jsou bankovky v hodnotě 5 000 Kč, které zůstávají v platnosti. 

Nejvíc je neplatných stokorun, v oběhu jich je ještě 22 milionů.  

„Doporučuji zkontrolovat peněženky nebo jiná místa, kam lidé peníze ukládají. 

V oběhu je totiž z celkového počtu stokorun stále více než jedna třetina 

neplatných. U dvoustovky je to víc než jedna pětina. Podle údajů z České 

národní banky se celkově jedná o desítky milionů kusů neplatných 

bankovek,“ říká Tomáš Hládek, expert ČBA na platební styk a peněžní oběh.  

Banky budou měnit neplatné bankovky do června 2024. Poté to bude možné 

jen na pobočkách ČNB.  

 

Přečtěte si celý článek >>> 

  

https://cbaonline.cz/v-obehu-jsou-stale-miliony-jiz-neplatnych-bankovek


  

 

Pravidla pro předčasné splacení hypotéky se možná 
změní 
 

Ministerstvo financí připravuje změny pravidel pro předčasné splacení hypoték. 

Nově si banky budou moci účtovat kromě administrativních nákladů také část z 

úroku. Ten se vypočte jako rozdíl mezi úrokem sjednaným do konce fixace a 

referenčním úrokem, který bude každý měsíc zveřejňovat ČNB. Podle návrhu ale 

dlužník nezaplatí více než 2 % z jistiny předčasně splacené částky úvěru. Zároveň 

dojde k rozšíření výjimek, resp. životních situací, za kterých lze hypotéku 

předčasně splatit bezplatně. O návrhu novely zákona o spotřebitelském úvěru, 

který je součástí širší legislativní předlohy, již proběhlo připomínkové řízení a 

momentálně dochází k vypořádání připomínek. 

 

NRB podpořila ekonomiku 24 miliardami korun 

 

Národní rozvojová banka (NRB) podpořila v roce 2022 ekonomiku téměř 24 mld. 

Kč, to znamená o třetinu více než v roce 2021 v rámci běžné necovidové podpory. 

Podnikatelům poskytla podporu v objemu 22,5 mld. Kč zaručených či napřímo 

poskytnutých úvěrů a dalších 232 mil. Kč ve formě záruk za spoluúčast, kterou 

musí složit cestovní kanceláře při sjednávání povinného pojištění pro případ 

úpadku. Celkově tak podnikatelům profinancovala 4 077 projektů. Na rozvoj 

veřejné infrastruktury poskytla necelou miliardu korun. 

  

 

Zájem domácností o úvěry klesá, podniky 
upřednostňují krátkodobé půjčky 

 

Poptávka domácností po úvěrech na bydlení i na spotřebu se v posledním čtvrtletí 

loňského roku snížila. Za poklesem stojí především zvýšené životní náklady 

domácností a výše úrokových sazeb. U nefinančních firem klesla poptávka po 

dlouhodobých úvěrech na investice, naopak vzrostla poptávka po krátkodobých 

úvěrech na financování provozu a zásob. Vyplynulo to z pravidelného šetření České 

národní banky. Podle ČNB neočekávají banky v prvním čtvrtletí letošního roku 

výrazné změny poptávky po úvěrech, pro letošek ale očekávají nárůst úvěrových 

ztrát ve všech segmentech. 

https://www.nrb.cz/nrb-v-roce-2022-dopomohla-ceskym-podnikum-a-mestum-k-temer-24-miliardam-korun/
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/statistika/setreni-uverovych-podminek-bank/.galleries/uverove_setreni/2022_q4_BLS.pdf


 

Pojišťovny loni odhalily podvody za více než miliardu 
korun 

 

Objem odhalených pojistných podvodů v roce 2022 přesáhl miliardu korun, proti 

předchozímu roku narostl. V některých pojišťovnách se dostal na dosud nejvyšší 

hodnotu. Vyplývá to z ankety ČTK mezi největšími tuzemskými pojišťovnami. 

Nejvíce se podle nich podvádí v majetkovém a v odpovědnostním pojištění vozidel. 

Nejvíce podvodů bylo tradičně v Praze. 

 

EBA zveřejnil pravidelnou zprávu o rizicích 

 

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) zveřejnil svou pravidelnou čtvrtletní zprávu 

o rizicích. Evropské banky udržují robustní hodnoty kapitálových a likviditních 

ukazatelů (CET1 14,8 %, LCR 162,5 % a NSFR 126,9 %). Podíl nesplácených úvěrů 

mírně poklesl pod 1,8 %. Očekávání bank ohledně kvality aktiv se však dále 

zhoršila, zejména u malých a středních podniků a spotřebitelského financování. 

Hodnoty všech hlavních ukazatelů za ČR jsou lepší než průměr EU. 

 

  

  

Důvěra v ekonomiku překvapivě vzrostla 

 

Důvěra v českou ekonomiku v lednu vzrostla. Vývoj překvapil především u 

domácností, kde byl růst výrazný a důvěra se tak dostala na nejvyšší úroveň za 

poslední rok. Dobrou zprávou je také pokles obav spotřebitelů z inflace. I 

přesto však důvěra domácností patří mezi historicky nízké a stále naznačuje 

jejich slábnoucí ochotu a možnost utrácet. U firem se důvěra zvýšila mírně, a 

to zejména příznivějším očekáváním v průmyslu. Lednové indikátory tak působí 

relativně smíšeně a i přes optimističtější vyhlídky domácností potvrzují 

slábnoucí ekonomickou aktivitu a mírnou recesi. 

https://www.eba.europa.eu/eba-risk-dashboard-shows-capital-and-liquidity-ratios-remain-robust
https://www.eba.europa.eu/eba-risk-dashboard-shows-capital-and-liquidity-ratios-remain-robust


 

 

 

> 

Jakub Seidler, 

hlavní ekonom ČBA 

 

více zde >>> 

 

 

Koruna je nejsilnější od roku 2008 

 

Koruna dále posiluje, v lednu se vůči euru držela na nejsilnější úrovni 

od roku 2008. V kontextu rizik v globální i tuzemské ekonomice je to spíše 

překvapení, ačkoli i v předešlých letech koruna začátkem roku posilovala nad 

očekávání, poté ale na těchto úrovních nevydržela. Tuzemská ekonomika čelí 

výraznému deficitu platební bilance, dle předběžných čísel byl roční 

kumulovaný deficit cca 6 % HDP. Uvedený vývoj se letos patrně zlepší, ale 

deficit zůstane v jednotkách procent HDP. Koruna si tak současnou úroveň 

neudrží a postupně se vrátí k hranici 24,5 Kč/EUR. 

 

 

 

Jakub Seidler, 

hlavní ekonom ČBA 

 

více zde >>> 

 

  

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

 

https://cbaonline.cz/ekonomicka-duvera-v-lednu-vzrostla
https://cbaonline.cz/koruna-prolomila-hranici-238-kc-za-euro
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


  

 

Datové schránky nově povinně pro 

živnostníky, nadace a spolky 

 

Od 1. ledna 2023 vstoupila v účinnost novela zákona o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů. Ta rozšiřuje okruh osob, kterým se zřizují 

datové schránky ze zákona automaticky. Nově musí mít datové schránky všechny 

právnické osoby zapsané ve veřejných rejstřících a všechny podnikající fyzické 

osoby. Dobrovolné zřízení datové schránky zůstalo pouze pro fyzické osoby. Nové 

datové schránky by měly být Ministerstvem vnitra ČR zřízeny do 31. března 2023. 

Právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám jsou v současné době 

rozesílány přístupové údaje dopisem.  

Přečtěte si celý článek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-300/zneni-20230101
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-300/zneni-20230101
https://www.mvcr.cz/clanek/s-blizicim-se-koncem-roku-prudce-roste-zajem-o-datove-schranky.aspx


  

 

 

23. února 2023: odborný ESG 
seminář 

 

Téma udržitelnosti, které se skrývá pod 

zkratkou ESG, rezonuje nejen společností jako 

takovou, ale i finančním sektorem a firmami. 

Česká bankovní asociace proto ve čtvrtek 23. 

února pořádá pro banky i komerční sektor 

jednodenní odborný seminář o klimatické 

změně. Jeho obsahem bude mimo jiné dopad 

evropské směrnice CSRD na trh. Na závěr se 

uskuteční panelová diskuse se zástupci bank, 

komerčních firem a státního sektoru.  

 

 

Přihlásit na seminář se můžete zde >>> 

  

 

https://www.cbaeducaplus.cz/esg-seminar/


 

 

Zkoušky odborné způsobilosti 
jely v roce 2022 naplno 

 

Uplynulý rok byl pro ČBA EDUCA prvním, kdy 

zkoušky skládali pouze noví zájemci o distribuci 

finančních produktů. To se projevilo snížením 

poptávky po konání zkoušek. Přesto proběhlo 

více než 1 150 zkouškových termínů, na kterých 

bylo provedeno přes 18 000 zkušebních testů. 

Za celý rok 2022 bylo vydáno celkem 11 931 

osvědčení o úspěšném složení zkoušky. Praxe 

prokázala, že distanční způsob zkoušek si našel 

svoje trvalé místo na trhu – 70 % termínů v 

ČBA EDUCA bylo organizováno na dálku, a to 

přesto, že pominula hygienická omezení spojená 

s koronavirovou epidemií. 

 

 

Termíny zkoušek v roce 2023 najdete zde >>> 

 

  

  

 

https://cbaeduca.cz/ZkouskyTerminy
https://cbaeduca.cz/ZkouskyTerminy

