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Milé kolegyně, milí kolegové, 

 

v loňském roce jsme společně opět dokázali, jak silný a kompaktní je 

tuzemský bankovní sektor a jak dokáže v těžkých dobách podpořit české 

domácnosti i firmy. 

Navzdory nečekaným výzvám roku 2022, jako je válka na Ukrajině a s ní 

související energetická krize, inflace dopadající na depozita klientů, či 

ukončení činnosti místní pobočky Sberbank, výkonnost bank zůstala 

silná. 

Dnes již máme za sebou první týdny nového roku. Troufnu si tvrdit, že i 

letos nás čeká zajímavých dvanáct měsíců v turbulentním prostředí. Ani 

v nejmenším však nepochybuji, že 

české banky dostojí své pověsti 

stabilního a spolehlivého sektoru a 

projdeme rokem 2023 se vztyčenou 

hlavou. 

Přeji nám všem, aby se nám dařilo tvořit 

lepší a udržitelnou budoucnost. Česká 

republika si zaslouží jen to nejlepší. 

  

 

Jan Juchelka 

1.viceprezident ČBA 

 

https://mailchi.mp/cbaonline/ba-news-15205631


 

 

Podvodníci nikdy nespí! 
 

Kybernetičtí podvodníci vymýšlejí stále nové způsoby, jak se dostat do vašich 

peněženek, a také využívají různých sezonních příležitostí. Například v tomto 

období, kdy se platí daně, rozesílají náhodně SMS, ve kterých lákají na 

přeplatky. Stačí ale kliknout na zaslaný odkaz a vaše celoživotní úspory 

mohou být nenávratně pryč. 

Novinkou mezi podvody je také využití umělé inteligence, s jejíž pomocí 

podvodníci věrně napodobují živého bankéře. Ve videu, které útočníci 

rozesílají, se údajný pracovník banky snaží klienta upozornit, že nedokončil 

transakci k nákupu cenných papírů společnosti RWE ve výši 4 500 Kč. 

„Přesun do online světa s sebou nese i zvýšení počtu kybernetických podvodů, 

které jsou stále sofistikovanější. Proto je dobré být vždy ve střehu a průběžně 

se vzdělávat. S nejčastějšími podvody se můžete seznámit například 

na www.kybertest.cz, kde si hravou formou vyzkoušíte, zda dokážete 

podvodníkům nenaletět,“ vysvětluje Pavel Kolář, expert ČBA na kybernetickou 

bezpečnost. 

O všech aktuálních podvodech ČBA pravidelně informuje také na svých 

sociálních sítích: Facebooku, Instagramu, LinkedInu a Twitteru. Staňte se 

jejich fanoušky a budete před podvodníky o krok napřed. 

  

http://www.kybertest.cz/
https://www.facebook.com/nepindej
https://www.instagram.com/nepindej/?hl=cs
https://www.linkedin.com/company/ceska-bankovni-asociace/
https://twitter.com/cba_cz?s=20&t=0Tesm3xu7cIgH2DkMD7-zA


  

 

Tuzemská ekonomika bude stagnovat, inflace klesne 
pomaleji a za celý letošní rok překoná hranici 10 % 

 

Hlavní ekonomové bank zastoupení v prognostickém panelu České bankovní 

asociace (ČBA) očekávají v letošním roce stagnaci ekonomiky. Odhad pro tento rok 

se tak oproti minulé prognóze z listopadu 2022 nezměnil. Tuzemská ekonomika 

setrvá zkraje letošního roku v mírné recesi, od druhé poloviny by měla začít mírně 

růst. Inflace byla pro letošek přehodnocena směrem nahoru a v průměru se bude 

pohybovat mírně nad 10% hranicí, koncem roku pak u 8 %. V příštím roce však 

prognóza předpokládá pokles inflace k 3 %, ačkoli odhady budoucích inflačních 

tlaků jsou v současné mimořádné době velmi nejisté. 

 

Bankám rostly zisky 

 

Tuzemské banky v roce 2022 vytvořily podle předběžných výsledků čistý zisk 104,1 

miliardy Kč, což je proti předloňskému roku nárůst o 35,1 miliardy korun. 

Vyplynulo to z údajů České národní banky. Dosud nejvyššího zisku dosáhly 

tuzemské banky a spořitelny v roce 2019, a to 89,7 miliardy korun. 

 

ECB dál zvyšuje úrokové sazby 

 

Evropská centrální banka (ECB) zvýšila začátkem února základní úrokovou sazbu o 

0,5 procentního bodu na 3 %. Jedná se již o páté zvýšení v radě. Zpřísňováním své 

měnové politiky se ECB snaží dostat pod kontrolu inflaci. ECB také uvedla, že úroky 

bude zvyšovat i nadále. Depozitní sazba se také zvýšila, a to 0,5 procentního bodu, 

a je na 2,50 %. 

Studie EBF: Cesta k odblokování financování velkých 
bank a hospodářskému růstu 

 

Evropská bankovní federace (EBF) spolu se společností Oliver Wyman zveřejnila 

studii zkoumající bankovní regulatorní a dohledový rámec EU a jeho dopad na 

banky a ekonomiku. Referenční studie dochází k závěru, že přezkum současných 

kapitálových požadavků a postupů dohledu by mohl poskytnout kapacitu pro další 

https://cbaonline.cz/makroekonomicka-prognoza-cba-1q-23
https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY?p_sestuid=53337&p_strid=AABAB&p_lang=CS
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2023/html/ecb.mp230202~08a972ac76.cs.html
https://www.ebf.eu/wp-content/uploads/2023/01/The-EU-banking-regulatory-framework-and-its-impact-on-banks-and-the-economy_30Jan.pdf
https://www.ebf.eu/wp-content/uploads/2023/01/The-EU-banking-regulatory-framework-and-its-impact-on-banks-and-the-economy_30Jan.pdf


 

bankovní úvěry ve výši přibližně 4 bilionů eur na financování zelené a digitální 

transformace a posílení konkurenceschopnosti hospodářství EU. 

  

 

 
Ekonomická nejistota přetrvává 

 
Ekonomická nálada se začátkem roku zlepšila díky teplejší zimě. Ta způsobila 

pomalejší čerpání plynu ze zásobníků a pokles cen energií na evropských trzích. 
Očekávání recese se v mnoha ekonomikách zmírnilo a ekonomický obrázek se oproti 
konci minulého roku zlepšil. Celá řada rizik pro globální ekonomiku však přetrvává. 

Globální hospodářství nadále zpomaluje, a to ve světle kulminujících inflačních tlaků, 
které hlavní centrální banky doprovázejí utahováním měnových podmínek. I přes 
zmíněný optimismus tak bude letošek pro řadu firem a domácností obtížný a zatížen 

řadou rizik. 
 

 
 
 

 
> 
Jakub Seidler, 
hlavní ekonom ČBA 

 
více zde >>> 
 
 
 

Ekonomika poroste jen mírně 

 
Navzdory optimistické náladě, která ovládla finanční trhy na začátku roku, 
předpokládají analytici přispívající do makroekonomické prognózy ČBA nadále slabý 

výkon české ekonomiky následovaný opatrným oživením. Celoroční růst české 
ekonomiky se bude pravděpodobně pohybovat okolo nuly a v roce 2024 nad 2 %. 

Technická recese z druhé poloviny loňského roku se zčásti přelije do letošního roku. 
Náznaky zlepšení přichází hlavně ze zahraničí, zatímco spotřebu domácností 
navzdory stále nízké nezaměstnanosti budou dál tížit rostoucí životní náklady včetně 

účtů za energie. 

https://cbaonline.cz/makroekonomicka-prognoza-cba-1q-23


 

 
 
 

 
Helena Horská 
hlavní ekonomka Raiffeisenbank 

 
více zde >>> 
 
 

Sazby ČNB už dosáhly svého vrcholu 

 
Česká národní banka ponechala na svém únorovém měnovém jednání úrokové sazby 
bez změny. Bankovní ekonomové jsou zajedno, že ČNB začne s uvolňováním měnové 

politiky ještě v letošním roce. Těžiště očekávaného snižování sazeb ale přesouvají až 
do roku příštího. Nová prognóza ČBA také předpokládá, že sazby budou letos klesat 
pomaleji, než se odhadovalo v poslední prognóze v listopadu loňského roku. Na konci 

roku 2023 by měly být na 6% úrovni namísto 5,75 %. Pro konec roku 2024 čeká 
prognóza úrokové sazby ve výši 3,5 %. 
 

 
 
> 
 

Pavel Sobíšek,  
hlavní ekonom UniCredit Bank 
 
více zde >>> 
 
 
 

Úvěrové portfolio je zdravé jako řípa 

 
Česko nečeká vlna rychlého nárůstu podílu nevýkonných úvěrů. Český bankovní 
sektor je robustní, kde jak firmy, tak domácnosti včetně živností mají v bankách 

uloženo více prostředků, než kolik mají vypůjčeno, a nadále velmi dobře splácejí. Ke 
konci roku 2022 klesl podíl nesplácených úvěrů u domácností na 1, 2 %, u hypoték 
je to dokonce 0,57 %. Živnostníci jsou s 5,11 % stále hluboko pod historickým 

průměrem, u firem podíl klesl na 3,43 %. Ve všech případech jde přitom 
v celoevropském srovnání o velmi příznivé hodnoty. 
 

 
 
 

 
 
Miroslav Zámečník, 

hlavní poradce ČBA 
 
více zde >>> 

https://cbaonline.cz/makroekonomicka-prognoza-cba-1q-23
https://cbaonline.cz/makroekonomicka-prognoza-cba-1q-23
https://cbaonline.cz/koruna-prolomila-hranici-238-kc-za-euro
https://cbaonline.cz/podil-nevykonnych-uveru-je-stale-velmi-nizky


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

 
 

  

 

Právo na platbu v hotovosti není nutné zakotvit 

v Ústavě ČR 

 

Právo na platbu v hotovosti by podle Stálé komise Senátu pro Ústavu České 

republiky a parlamentní procedury nemělo být zakotveno v Listině základních práv 

a svobod, jak to chce část senátorů. Podle komise není navrhované doplnění 

ústavního pořádku potřebné ani nezbytné. Legitimní by byl podle komise požadavek 

doplnit do zákona přiměřené sankce, aby právo na hotovostní platbu bylo 

respektováno. Podobný názor zastává i Česká národní banka, která již dříve k 

podobné poslanecké iniciativě uvedla, že současné zákony právo na platbu 

v hotovosti obsahují a není nutné je povyšovat na ústavní. Senát se má návrhem 

zabývat za dva týdny. 

Přečtěte si celý článek  

 

  

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
https://advokatnidenik.cz/2023/02/06/senatni-ustavni-komise-nechce-ustavni-zakotveni-prava-na-platbu-v-hotovosti/


 

 

Soutěž pro školy European 
Money Quiz 2023 právě 
startuje! 
 

ČBA je letos opět koordinátorem národních kol 

celoevropské studentské soutěže European 

Money Quiz. Pro žáky, studenty a jejich učitele 

jsou připraveny nové webové stránky, na 

kterých jsou všechny informace o soutěži a 

cvičné testy. Soutěž EMQ pořádá Evropská 

bankovní federace a jejím cílem je zlepšit 

finanční gramotnost dospívajících. Do soutěže se 

lze přihlásit do konce února. Třídní a národní 

kola proběhnou v březnu, vítězové  národního 

kola postupují do evropského finále, které se 

bude konat v Bruselu v centrále EBF. 

 

Přihlásit na seminář se můžete zde >>> 

 

  

 

 

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

