
Personální změny  
v Allianz pojišťovně 
Allianz pojišťovna má nového tajemníka předsta-
venstva a nového ředitele úseku školení. Tajem-
níkem představenstva se 1. února stal Jan Hofta 
(27) a na pozici ředitele úseku školení nastoupil 
Igor Šlajchrt (38).  
Jan Hofta je absolventem Českého vysokého 
učení technického a po absolutoriu sbíral pracov-
ní zkušenosti ve skupině Vienna Insurance 
Group. V České podnikatelské pojišťovně praco-
val jako produktový specialista v odboru řízení 
projektů a podílel se také na vývoji klientského 
portálu pro pojišťovnu Kooperativa. Novým 
ředitelem úseku školení se stal od začátku února 
Igor Šlajchrt (38), který do Allianz přišel ze 
společnosti Generali PPF Rusko. Celou svoji 
profesní kariéru se zabýval obchodem, trénová-
ním a řízením tréninkových aktivit. Je absolven-
tem Vysoké školy ekonomické a držitelem řady 
certifikátů z oblasti mentoringu a koučování.  
Syrový posílil tým  
Havel, Holásek & Partners  
Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners 
rozšířila tým právníků o nového vedoucího advo-
káta Lukáše Syrového. Bude zodpovídat zejména 
za oblast práva nemovitostí, stavební právo  
a obchodní právo. Mezi jeho hlavní kompetence 
patří právní poradenství zahrnující aspekty souvi-
sející s právním auditem, výstavbou, pronájmem, 
prodejem a nákupem nemovitostních celků. 
Šramko řídí aktivity v SVE 
Společnost Motorola Solutions oznámila perso-
nální změnu v nejvyšším evropském vedení. 
Marian Šramko, který dříve zastával pozici Re-
gional Sales Manager pro oblast Enterprise, byl 
povýšen na pozici Regional Sales Manager pro 
Government & Public Safety. Je odpovědný za 
řízení a rozvoj spolupráce s vládami a státními 
správami v 29 zemích východní Evropy. 

Česká ekonomika loni vzrostla o 1,7 % 
Česká ekonomika v roce 2011 meziročně vzrostla o 1,7 %. Oznámil to ČSÚ, který tak potvrdil svůj 

předchozí odhad. Ve 4. čtvrtletí 2011 HDP meziročně podle zpřesněného odhadu rostl o 0,6 %, zatímco 
předběžný odhad signalizoval růst 0,5 %. Mezičtvrtletně HDP ve 4. čtvrtletí 2011 naopak klesl o 0,1 %. 

ČSÚ: Meziroční inflace v únoru zrychlila na 3,7 % 
Míra inflace v ČR v únoru meziročně zrychlila na 3,7 % po lednových 3,5 %. V porovnání s letošním 

lednem spotřebitelské ceny vzrostly o 0,2 %, což bylo hlavně kvůli zdražení potravin a nápojů.  

Průměrná mzda v ČR: 24 319 Kč 
Průměrná mzda v ČR loni meziročně vzrostla o 522 Kč na 24 319 Kč. Byla tak vyšší o 2,2 %. Reálně 

po odečtení inflace se zvýšila o 0,3 %. Informoval o tom  Český statistický úřad. 

ČNB: Podíl problematických úvěrů v lednu stoupl na 137 mld. Kč 
Podíl problematických úvěrů, tzv. úvěrů v selhání, na celkovém objemu bankovních půjček ke konci 

ledna mírně stoupl na 5,96 %, tj. zhruba na 137 mld. Kč. Vyplývá to z údajů ČNB. Loni v prosinci činil 
přitom podíl problémových půjček 5,95 % a byl nejnižší od května 2010. U domácností podíl úvěrů  
v selhání ke konci ledna stoupl na 4,97 %, tj. na 50,1 mld. Kč. U nefinančních podniků naopak podíl 
problémových půjček v lednu klesl z 8,19 % na 8,10 %, a byl nejnižší od února 2010, celkově činil 
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KOMENTÁŘ 

Zátěžové testy bankovního sektoru v ČR, jež 
provedla ČNB na datech ke konci roku 2011, 
potvrdily dostatečnou odolnost bankovního sek-
toru i v případě velmi nepříznivého 
vývoje. V následujících třech letech 
by si banky i v případě hluboké rece-
se v Evropě udržely souhrnně kapitá-
lovou přiměřenost nad požadovaný-
mi 8 %, některé banky by ale musely 
doplnit kapitál. Na konci roku 2011 
kapitálová přiměřenost bankovního 
sektoru činila 15,2 %. "Základem 
stability a odolnosti českých bank je 
silná kapitálová vybavenost, zisko-
vost a bilanční likvidita," uvedl člen 
bankovní rady Pavel Řežábek. 

V rámci negativního scénáře Dluhová krize, 
který počítá s výrazným prohloubením dluhové 
krize v eurozóně a poklesem ekonomik, vyplý-
vá, že několik bank by se dostalo do situace 
nedostatečné kapitálové přiměřenosti. "Za úče-
lem dorovnání kapitálové přiměřenosti všech 
bank se sídlem v ČR do regulatorního minima  
8 % by banky ke konci testovaného období 
musely navýšit regulatorní kapitál asi o 19 mld. 
Kč (0,5 % HDP)," uvedla ČNB. Z hlediska 
velikosti bankovního sektoru ale podle centrální 
banky nejde o natolik významnou hodnotu, 
která by mohla ohrozit stabilitu sektoru. 

Nad rámec zátěžového scénáře Dluhová krize 
ČNB dodatečně vypracovala scénář, který počí-
tá se znehodnocením třetiny všech expozic 

největších bank vůči svým mateřským skupi-
nám. V takovém případě by kapitálová přiměře-
nost bankovního sektoru klesla k 8% hranici  

a výše potřebných kapitálových injek-
cí by pro tuto variantu zátěžového 
scénáře činila 33 mld. Kč. ČNB však 
takový vývoj považuje za extrémní  
a vysoce nepravděpodobný. "Uvede-
né výsledky testů by se podstatně 
zhoršily v případě, že by banky daným 
šokům čelily se sníženou výchozí 
kapitálovou přiměřeností například  
z důvodu vyšších než plánovaných 
výplat dividend v průběhu roku 
2012," varovala ČNB. 

ČNB rovněž prodloužila časový horizont, do 
něhož promítá své testy. "Za účelem přesnější-
ho zachycení účinků šoků byl dosavadní dvoule-
tý horizont zátěžových testů prodloužen a odol-
nost bank vůči silně nepříznivému vývoji je nyní 
nově testována pro období tří let," uvedl Pavel 
Řežábek. 

Základní scénář vychází z aktuální makroe-
konomické predikce ČNB. Ta pro letošek počítá 
se stagnací ekonomiky a v roce 2013 s růstem  
o 1,9 %. V tomto scénáři počítá ČNB od polo-
viny roku s růstem podílu úvěrů v selhání  
u nefinančních podniků k 9 %. U domácností se 
podíl problematických úvěrů v dvouletém hori-
zontu měl zvýšit k 6 %. V posledním roce tříle-
tého horizontu však podíl úvěrů v obou sekto-
rech již postupně klesá.                ZDROJ: ČTK 

Testy ČNB potvrdily odolnost bank  
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V únorovém vydání časopisu  
Bankovnictví si přečtete … 

 

• Investiční portfolia v době krize  
• ČS: Čtyři banky v jedné 
• Ozdravný proces krize   
• Bankovnictví a trestní  
   odpovědnost právnických osob  
• Kvalita prodeje IŽP se nelepší 
• Jiný pohled na klientská data 

• Jistota vkladu, anebo výnos? 
 

Ukázkový výtisk zdarma a informace  
o předplatném získáte na tel. čísle 800 110 
022 nebo na http://bankovnictvi.ihned.cz. 

Časopis je také k dostání ve volném 
prodeji. Seznam prodejen: 

www.economia.cz/prodejny 
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objem problémových půjček 67,5 mld. Kč. Celkový objem úvěrů podle dat ČNB činil ke konci ledna 
necelých 2,3 bil. Kč, z toho u nefinančních podniků 833 mld. Kč a u obyvatelstva přes 1 bil. Kč.  

ČSÚ: Přebytek zahraničního obchodu na rekordu 
Zahraniční obchod skončil v lednu rekordně vysokým přebytkem 29,6 mld. Kč, meziročně o 11,7 mld. 

více. Podle předběžných údajů se vývoz meziročně v běžných cenách zvýšil o 11 % a dovoz o 6,3 %. 

Míra nezaměstnanosti na 9,2 % 
Míra nezaměstnanosti v únoru vzrostla na 9,2 % z lednových 9,1 %. O práci se ucházelo 541 685 lidí, 

což je meziměsíčně o 7596 více. Zvýšil se i počet volných pracovních míst. Oznámilo to MPSV. 

Nečas: Česká republika dál počítá s přijetím eura 
Česká vláda nadále počítá s přistoupením k euru. Nebude jednat o výjimce z přistou-
pení k jednotné evropské měně, kterou prosazuje prezident Václav Klaus, řekl pre-
miér Petr Nečas. Termín přijetí eura ČR nyní nemá stanoven. Podle Nečase přistou-
pení k euru schválili občané v referendu o vstupu do EU a je to závazek ČR. "Já 
nevidím žádný důvod, proč vysílat naprosto zbytečný a falešný politický signál  
a především platit zbytečné politické náklady, protože případné vystoupení z eura 
musí schválit dalších 26 členských zemí. Poškodil by ČR a eurozónu," uvedl premiér. 
Dodal, že ČR je s eurozónou silně ekonomicky propojené a nevidí důvod, proč ji 
jakýmkoli politickým krokem poškozovat. Premiér dodal, že nevylučuje, že se ČR 

někdy v budoucnu ke smlouvě připojí bez ohledu na postoj Velké Británie.  

Nejvyšší mzdy jsou v bankách 
Nejvyšší platy mají lidé pracující v peněžnictví a pojišťovnictví, v roce 2011 v tomto oboru průměrně 

brali 47 425 Kč. To je téměř dvakrát více, než byla průměrná mzda všech zaměstnanců. Naopak nejnižší 
platy měli loni pracovníci v ubytování a stravování, měsíčně brali 12 856 Kč. Vyplývá to z údajů ČSÚ. 

ČNB odejmula licenci záložně Unibon, která má 4400 klientů 
ČNB odejmula spořitelnímu a úvěrnímu družstvu Unibon povolení působit jako družstevní záložna. 

Důvodem byly přetrvávající nedostatky v podnikání záložny, které významně a negativně ovlivňovaly 
její bezpečnost a stabilitu, uvedla ČNB. Rozhodnutí nabylo právní moci 8. března. Záložna Unibon, 
sídlící v Ostravě, spravovala koncem minulého roku vklady přes 2,8 mld. Kč zhruba 4400 klientů.     

Stavební spoření omezí nová pravidla 
Získat státní podporu na stavební spoření bude od roku 2014 složitější 
než dosud. Klienti budou muset doložit, že úspory skutečně použili na 
nákup či rekonstrukci nemovitosti. Stavební spoření bude možné pou-
žít také k úsporám na stáří. Vyplývá to z návrhu novely zákona o sta-
vebním spoření, který je v legislativní radě vlády. Pokud by bylo zave-
deno školné, bude možné využít státní podporu stavebního spoření 
také na úhradu vzdělání. Uvažuje se i o tom, že by z ní šlo platit rov-

něž nadstandardní zdravotní péči nebo by ji bylo možné využít v případě nezaměstnanosti. 

ČNB upozornila na aktivity švýcarské Who is Who 
ČNB upozornila na aktivity švýcarské společnosti Who is Who. Ta oslovuje prostřednictvím nevyžá-

dané e-mailové korespondence v českém jazyce potenciální zákazníky s nabídkou blíže nespecifikované 
investice s garantovaným výnosem. Společnost ale nemá oprávnění k poskytování bankovních, investič-
ních, pojišťovacích ani jiných služeb na finančním trhu v ČR, upozornila ČNB.  

Firemní bankroty na historickém maximu 
V únoru bylo vyhlášeno 287 firemních bankrotů, tj. nejvíce od ledna 2008, kdy vstoupil v platnost 

nový insolvenční zákon. Na druhou stranu počty osobních bankrotů v únoru meziměsíčně poklesly. 
Vyhlásilo ho 1217 lidí, tj. o 7 % méně než v lednu. Vyplývá to z analýzy CCB – Czech Credit Bureau. 
Počet firemních bankrotů se v únoru meziměsíčně zvýšil o 25 % (o 58 případů) a zvýšil se rovněž podíl 
fyzických osob podnikatelů na bankrotech, který v únoru dosáhl již 56 %.  

Počet insolvenčních návrhů stoupl  
Počet insolvenčních návrhů na firmy vzrostl v únoru oproti lednu o 14 % na 687. Insolvenčních ná-

vrhů na fyzické osoby bylo 1913, což znamenalo stejný nárůst jako v případě podniků. Po přepočtu 
insolvencí na počet dnů v měsíci stoupl počet návrhů u obou skupin o 21 %, informoval Creditreform.  

IES při FSV Univerzity Karlovy má  akreditaci ACCA 
Asociace profesních účetních ACCA udělila Institutu ekonomických studií při FSV UK akreditaci na 

vybrané studijní programy. Absolventi bakalářského programu Ekonomické teorie a magisterského pro-
gramu Finance, finanční trhy a bankovnictví tak budou moci získat jednu až tři zkoušky prvního stupně 
ACCA kvalifikace. Akreditace je platná pro absolventy od 1. ledna 2012 a jedná se o třetí ACCA akredi-
tovanou univerzitu v ČR. Již v minulosti proběhly akreditace VŠE a University of New York Prague.  

České Radiokomunikace otevírají 
nové datové centrum TOWER  
Společnost České Radiokomunikace vstupuje na 
trh datových center. V prostorách televizního 
vysílače na Žižkově v centru Prahy otevřela nové 
datové centrum TOWER splňující nejvyšší stan-
dardy bezpečnosti TIER 3. „V období dalších 
dvou let plánujeme do datových center v Praze  
a regionech celé ČR investovat stovky milionů 
korun,“ potvrzuje Kamil Levinský, generální 
ředitel společnosti: „Pokračujeme tak v naší 
strategii rozšířit nabídku telekomunikačních 
služeb o komplexní řešení z oblasti ICT.“   
Aplikace ING Kalkulačky ke stažení 
na AppStore i v Android Marketu 
V internetových obchodech AppStore a Android 
Market je ke stažení aplikace ING Kalkulačky, 
kterou pro ING Pojišťovnu vytvořila společnost 
Anywhere. Aplikace nabízí rychlé a jednoduché 
výpočty ideálních pojistných částek. ING Kalku-
lačky pracují se vstupními daty jako věk, hrubá 
mzda a očekávaný věk odchodu do důchodu. 
Přímo z aplikace lze zavolat na infolinku ING 
Pojišťovny, odeslat e-mail s dotazem, případně si 
nechat zobrazit podrobnosti o produktech přímo 
na internetových stránkách ING Pojišťovny.  
Nová aplikace Saxo Bank  
Saxo Bank spouští novou aplikaci určenou pro 
obchodování, SaxoTrader pro iPhone a Android. 
Aplikaci si lze zdarma stáhnout z App Store nebo 
Android Marketu. Noví uživatelé se mohou pří-
mo pomocí aplikace přihlásit do bezplatného 
DEMO účtu, ze kterého mají možnost vyzkoušet 
si po dobu 20 dnů obchodování se Saxo Bank. 
Klienti Saxo Bank mohou aplikaci využít ke 
zjištění stavu svého účtu, mohou zadávat či rušit 
pokyny a obchodovat s využitím všech produktů 
Saxo Bank, navíc s využitím streamovaných 
kurzů. Aplikace nabízí rychlý, snadný a příjemný 
přístup k trhům každému, kdo se o ně zajímá. 
Aplikace poskytuje informace z finančních trhů, 
především zprávy, analýzy, video blogy, komen-
táře, průzkumy, finanční kalendář, online kurzy  
a grafy více než 13 000 investičních instrumentů.  
U mobilů vítězí operační  
systémy Symbian a Android 
Mobilní telefony s operačním systémem, tzv. 
chytré telefony, si ukusují čím dál větší podíl na 
trhu. Podle statistik společnosti Telefónica se 
jejich podíl za poslední dva roky více než 
zdvojnásobil a nyní přesahuje 20 %. Prodejům 
dnes chytré mobily jednoznačně dominují. Mezi 
nejpoužívanější chytré telefony stále patří  
s převahou značka Nokia s operačním systémem 
Symbian, která si drží zhruba 60% podíl. Podíl 
druhého Androidu roste každým měsícem a nyní 
se blíží k 20 %. Na třetí místo se postupně 
propracoval Apple iOS, který o 3,2 procentního 
bodu vede před systémy Microsoft. Pátý je 
operační systém BlackBerry s podílem 3,3 %. 
Podíl všech ostatních operačních systémů už se 
pohybuje zhruba kolem 1,6 %.   
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K výměně řeckých dluhopisů  
se přihlásil dostatek věřitelů 
K účasti na výměně řeckých státních dluhopisů 
se přihlásilo 85,8 % soukromých věřitelů. Byla 
tak splněna podmínka pro úspěch plánu oddluže-
ní, jež stanovila účast věřitelů na 75 %. Řecká 
vláda navíc hodlá využít legislativní doložku, 
která umožňuje přinutit k výměně dluhopisů také 
ty věřitele, kteří se sami nepřihlásili. V rámci do-
hody o oddlužení soukromí držitelé dluhopisů 
vymění své znehodnocené státní dluhopisy za 
nové s nižší nominální hodnotou, delší dobou 
splatnosti a nižšími úroky. Na nominální hodnotě 
nových řeckých dluhopisů soukromí investoři 
ztratí 53,5 %. Celková ztráta má být až 74 %. 
ECB obnovila příjímání řeckých  
dluhopisů do zástavy za úvěry 
ECB obnovila přijímání řeckých státních dluho-
pisů do zástavy za své úvěry komerčním ban-
kám. Banka je dočasně přestala akceptovat na 
počátku předminulého týdne.  
Fitch zařadil řecký rating dočasně 
do platební neschopnosti 
Mezinárodní ratingová agentura Fitch  umístila 
řecký úvěrový rating dočasně do kategorie 
"omezené platební neschopnosti". Jako poslední 
ze tří velkých agentur tím reagovala na dohodu 
Řecka se soukromými věřiteli, která předpokládá 
seškrtání jeho dluhu o zhruba 105 mld. EUR. 
ECB nechala základní úrok na 1 % 
ECB nechala základní úrokovou sazbu beze změ-
ny na 1 %. Šéf ECB Mario Draghi uvedl, že eko-
nomika eurozóny vykazuje "signály stabilizace", 
ale inflace zůstane celý letošní rok nad 2 %.  
SNB opět v zisku 
Švýcarská centrální banka SNB se loni vrátila  
k zisku 13,5 mld. CHF díky růstu hodnoty zlata  
a devizám. V roce 2010 naopak kvůli interven-
cím proti silnému franku vykázala rekordní ztrá-
tu 21 mld. CHF. Švýcarská federální vláda v Ber-
nu a 26 kantonů si rozdělí ze zisku banky 1 mld. 
CHF. Kantony jsou největšími akcionáři SNB. 
HDP v EU i EMU propadl o 0,3 % 
HDP Evropské unie i eurozóny v posledních 
třech měsících loňského roku mezičtvrtletně pro-
padl shodně o 0,3 %. Meziroční propad činil  
v eurozóně 0,7 % a v celé unii 0,9 %. 
SG hrozí pokuta  
Société Générale hrozí pokuta za nedostatky ve 
vnitřní kontrole související s možným praním 
špinavých peněz a finančním terorismem. Banka 
v prohlášení uvedla, že francouzský úřad pro re-
gulaci finančního trhu ACP nalezl chyby ve 
vnitřní kontrole. Rovněž oznámila, že obdržela 
od regulátorů v USA a Evropě žádost o informa-
ce související s vyšetřováním údajné manipulace 
s mezibankovními sazbami.  
Německo na úrocích z pomoci  
Řecku získalo 380 mil. EUR  
Německo na úrocích z úvěrů poskytnutých v 
rámci první mezinárodní finanční pomoci Řecku 
získalo 380 mil. EUR. Uvedla to  agentura Reu-
ters s odvoláním na získané dokumenty němec-
kého ministerstva financí. Německý podíl na prv-
ní úvěrové pomoci Řecku byl 15,17 mld. EUR.  
Bankrot Řecka by podle věřitelů 
způsobil škodu přes 1 bil. EUR 
Pokud by se nepodařilo krizi kolem Řecka vyře-
šit a země by skončila v neřízeném státním 

KB a ČSOB se připojí k výměně řeckých dluhopisů 
Komerční banka se rozhodla přistoupit na návrh ohledně výměny řec-
kých dluhopisů, informovala mluvčí KB Monika Klucová. 
"Představenstvo Komerční banky se rozhodlo přistoupit na návrh Řec-
ké republiky a nabídnout dluhopisy držené Komerční bankou k výměně 
v souladu s podmínkami stanovenými v memorandu z 24. února tohoto 
roku. Představenstvo dospělo po vyhodnocení alternativ postupu  
k závěru, že přijetí nabídky je v nejlepším zájmu banky a jejích akcio-

nářů," uvedla Klucová. Rovněž ČSOB se rozhodla přistoupit na návrh ohledně výměny řeckých dluho-
pisů, informovala mluvčí banky Pavla Hávová s tím, že to schválilo představenstvo banky.  

RBI zvýší v Raiffeisenbank podíl na 75 % 
Rakouská Raiffeisen Bank International odkoupí od Raiffeisen Zentralbank Österreich AG její podíly 

v české Raiffeisenbank a slovenské Tatra bance. Podíl RBI v Raiffeisenbank tak vzroste z dosavadních 
51 % na 75 % akcií, zbývajících 25 % drží Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. Transakci ještě musí 
potvrdit ČNB. V Tatra bance pak podíl RBI stoupne ze 65,77 % na 78,57 %. Kupní cena za akcie obou 
bank byla stanovena na 344 mil. EUR. "To (odkup akcií) nám umožní ve střednědobém výhledu posílit 
kapitálovou pozici RBI. Tyto dvě banky patří mezi největší a nejziskovější v celé skupině a posílení naše-
ho podílu přispěje ke zvýšení ziskovosti celé skupiny," uvedl finanční ředitel RBI Martin Grüll.  

Nejoblíbenější bankou veřejnosti se stává Fio banka  
Nejoblíbenější bankou v hodnocení veřejnosti a registrovaných uživatelů projektu hodnocení bank 

OVB Vstřícná banka se stala v roce 2011 Fio banka, která se také stala absolutně nejvstřícnější bankou 
loňského roku. U občanů jednoznačně vyhrávají nízké poplatky a minimální náklady. Dosvědčují to 
vítězné banky, které se umístily i na žebříčku nejlepších v oblasti poplatkové politiky. Na druhém místě 
se umístila mBank a na třetím místě UniCredit Bank.   

Raiffeisenbank poskytla úvěr na lakovnu 
Společnost ALBIXON otevřela v minulých dnech v Hořovicích největší práškovou lakovnu v ČR. 

Výstavba této lakovny byla financována prostřednictvím investičního úvěru od Raiffeisenbank, která 
poskytla úvěr ve výši 70 mil. Kč; celkové investiční náklady na výstavbu lakovny dosáhly 110 mil. Kč. 

Refinancování od Volksbank 
Volksbank CZ nabízí od začátku března v rámci akční nabídky „Refinancování bez starostí“ nově 

příchozím klientům refinancování hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření s atraktivní ga-
rantovanou úrokovou sazbou 3,49 % pro splatnost do 10 let a 3,79 % pro splatnost nad 10 let. Akce je 
platná do 31. března 2012. Součástí nabídky je i výhodný zpracovatelský poplatek ve výši 999 Kč.  

Era dává účetním roční prázdniny  
Počátkem března spustila Era unikátní Era program pro účetní, jehož cílem je odměnit tuto často nedo-

ceněnou profesi zvyšující konkurenceschopnost živnostníků a firem na trhu. Mezi hlavní benefity pro-
gramu patří roční poplatkové prázdniny u Era účtu k podnikání a Era účtu pro právnické osoby. Účetní  
a daňoví poradci mohou také zažádat o Era kontokorent k podnikání se zvýhodněnou úrokovou sazbou.  

Fio banka zprovoznila 15 nových bankomatů 
Fio banka uvedla do provozu 15 nových bankomatů, kde mohou její klienti vybírat až desetkrát  

v jednom měsíci zdarma. Celkem tak dává k dispozici již 92 bankomatů a opět se tím přiblížila cílovému 
stavu konce roku, tj. 150 bankomatů po celé ČR.  

Liška s novými komunikačními kanály 
ČMSS rozšiřuje možnosti, jako komunikovat s veřejností, klienty i novináři. Zároveň 
chce otevřít více příležitostí pro ty, kteří chtějí sdělit svůj názor, na něco se zeptat 
nebo o něčem diskutovat. Proto Liška přináší možnost diskutovat o problematice 
nejen stavebního spoření na novém Diskusním fóru na webu http://forum.cmss.cz. 
Podrobnější a neformálnější rozbor témat, která se týkají finančnictví, zajištění byd-
lení, stavebního spoření i ČMSS nalezne veřejnost na novém blogu ČMSS na webu 
http://blog.cmss.cz. Novou možnost kontaktovat CKP ČMSS či tiskové oddělení přes 
Twitter má veřejnost i novináři. Kanál pro veřejnost http://twitter.com.liska_klienti 
mohu využívat klienti i veřejnost pro kontaktování CKP či jako zdroj krátkých novi-

nek a aktualit, kanál určený pro média je na http://twitter.com/cmss_liska. S Liškou se lze potkat také na 
již exitujících kanálech ČMSS Facebook a Youtube kanál. ČMSS též otevřela pro veřejnost účty na 
Skypu, jak pro Centrum klientské péče, tak pro otázky týkající se pasivního internet bankingu a oddělení 
vymáhání pohledávek. Všechny kontakty na Skype účty jsou na webu ČMSS v sekci Kontakty.  
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BANKY ZE ZAHRANIČÍ 

Společnost LEGENDOR Vás zve 30. března 2012 na seminář: 
NOVÁ REGULACE BANK – CRD IV 

Lektor: Jaroslava Bauerová, Ministerstvo financí ČR  
Seminář se bude věnovat připravované evropské legislativě, která změní dosavadní obezřetnostní pravidla 

bank jako například kapitálovou přiměřenost a doplní je o nové požadavky. Bude se hovořit i o dalších inicia-
tivách, které se dotknou činnosti subjektů finančního trhu a které bude třeba promítnout do české legislativy. 

 

Bližší informace na www.legendor.cz nebo na tel.: 224 247 268,  
Mgr. Jitka Hauptvogelová, e-mail: hauptvogelova@legendor.cz. 
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bankrotu, okamžitou pomoc by zřejmě bylo nut-
né poskytnout Itálii a Španělsku. Podle agentury 
Reuters to tvrdí Ústav pro mezinárodní finance 
IIF, který v jednání s Řeckem hájí zájmy soukro-
mých věřitelů. Dopady bankrotu Řecka na zbytek 
eurozóny by podle IIF asi přesáhly 1 bil. EUR.  
HSBC prodá pojišťovny  
v Asii a Latinské Americe 
HSBC a její dceřiná firma Hang Seng Bank pro-
dají své pojišťovací aktivity v Hongkongu, Sin-
gapuru, Argentině a Mexiku společnostem AXA 
Group a QBE Insurance Group za 914 mil. USD. 
Prodej je součástí plánu HSBC, v rámci kterého 
se chce zbavit majetku, který považuje za vedlej-
ší. Dohody ještě musí schválit regulační úřady. 
Hrubá hodnota majetku prodávaných firem byla 
na konci loňského roku 1,23 mld. USD. 
Fender vstupuje na akciový trh 
Výrobce legendárních elektrických kytar Fender 
se rozhodl pro vstup na americký akciový trh. 
Společnost Fender Musical Instruments, na jejíž 
kytary hráli Buddy Holly, Jimi Hednrix či Eric 
Clapton, chce primární emisí svých akcií na Nas-
daq získat až 200 mil. USD. Fender to oznámil  
v podání pro Komisi pro cenné papíry a burzy. 
Lehman Brothers opustila  
režim bankrotové ochrany 

Banka Lehman Brothers Holdings 
opustila režim bankrotové ochrany  
a 17. dubna začne splácet dohodnuté 
peníze věřitelům. Lehman Brothers 

byla kdysi čtvrtou největší investiční bankou v 
USA, v režimu bankrotové ochrany strávila 1268 
dní. Ve skutečnosti to znamená konec banky. 
Žebříček miliardářů Forbes vede 
Slim před Gatesem a Buffettem 
V žebříčku nejbohatších lidí světa časopisu For-
bes se letos opět umístil jako první mexický tele-
komunikační magnát Carlos Slim před zakladate-
lem Microsoftu Billem Gatesem a americkým 
investorem Warrenem Buffettem. Letos Forbes 
napočítal rekordní počet 1226 dolarových miliar-
dářů, kteří disponují úhrnným majetkem 4,6 bil. 
USD a průměrným jměním 3,7 mld. USD. Nej-
bohatší Čech Petr Kellner vypadl z první stovky, 
s 8,2 mld. USD klesl o 13 míst a 1 mld. USD na 
110. příčku. Z dalších Čechů je s 1,9 mld. USD 
na 683. místě Zdeněk Bakala, který byl loni se  
2 mld. USD 595. Andrej Babiš si s 1,4 mld. USD 
naopak polepšil o 144 míst na 913. příčku. 
Bloomberg vydává seznam  
20 nejbohatších lidí světa 

Agentura Bloomberg začala 
publikovat seznam 20 nej-
bohatších lidí světa. Aktua-
lizaci provádí každý den, 
aby zájemcům umožnila 

průběžně sledovat vývoj tvorby bohatství ve svě-
tě. Bloomberg se tak postavil do přímého konku-
renčního boje s časopisem Forbes, který vydává 
podobných seznamů několik. Aktualizaci ale pro-
vádí jen jednou ročně. Seznam nejbohatších lidí 
je na webu k dispozici zdarma, podrobnosti jsou 
ale přístupné už jen předplatitelům.  
Čínská centrální banka vidí prostor 
pro vyšší poskytování úvěrů 
Čínská centrální banka Bank of China vidí 
prostor pro zmírnění opatření omezujících posky-
tování úvěrů. Tento krok by podpořil ekonomic-
ký růst, který v poslední době zpomalil. Změny 
však budou jen pozvolné. Uvedl to guvernér cen-
trální banky Čou Siao-čchuan. Podle něj je 

Dalších pět ING Kiosků 
ING Bank v březnu otevře pět nových kontaktních míst v obchodních centrech v Českých Budějovi-

cích, Jihlavě, Pardubicích, Plzni a Olomouci. S dosavadními ING Kiosky, které byly zpřístupněny loni  
v září, se jejich počet rozroste na deset. Na atraktivních a snadno dostupných místech je tak možné jed-
noduše a rychle zřídit ING Konto. Navíc nyní klient obdrží dárek za každou sjednanou smlouvu.  

Začínající podnikatele podpoří Raiffeisenbank  
Začínající podnikatelé bez podnikatelské historie mohou u Raiffeisenbank získat úvěr na své podniká-

ní. Každý nový majitel Podnikatelského eKonta získá automaticky i možnost kontokorentu. Banka nabí-
zí startovací kontokorent ve výši až 300 tis. Kč, standardní podnikatelské úvěry nabízí až do 3 mil. Kč.  

Partners spouští TV kampaň 
Společnost Partners Financial Services spustila TV kampaň. Dvacetivteřinovými spoty, na nichž se 

coby režisér podílel Petr Čtvrtníček, chce českému národu vzkázat, že finanční poradenství je stejně tak 
potřebné jako zdravotní péče. Ve spotech se proto obouvá do českých kutilů, kteří jsou přesvědčeni, že 
všechno sami nejlépe zvládnou, tedy i skok z letadla podomácku vyrobeným padákem, odjištění bomby 
nebo operaci žlučníku na žehlicím prkně v koupelně. Na kampani spolupracovala agentura Kristián.  

Druhou nejbezpečnější bankou v regionu Komerční banka 
Studie prestižního magazínu Global Finance opakovaně vyhodnotila Komerční banku 
jako jednu z nejbezpečnějších bank na rychle se rozvíjejících trzích střední a východní 
Evropy. Po loňském titulu nejbezpečnější banky obsadila letos KB v hodnocení druhé 
místo. Podkladem pro sestavení žebříčku nejbezpečnějších bank v regionu byly infor-
mace renomovaných ratingových agentur Moody’s, Standard & Poor’s a Fitch o hod-
nocení dlouhodobého úvěrového ratingu a bilanční sumy. Celkové výsledky budou 
publikované v dubnovém vydání magazínu Global Finance.  

GE Money Bank: Čeští zemědělci investují 
Za rok 2011 navýšila GE Money Bank portfolio zemědělských úvěrů o 10 %. Největší zájem měli 

podnikatelé z tohoto sektoru o nákup zemědělské techniky, v jejímž financování banka dosáhla více než 
100% meziročního nárůstu. GE Money Bank je jedničkou ve financování českého zemědělství také díky 
financování bioplynových stanic a vysokému podílu klientů na počtu žádostí o podporu u PGRLF.  

ČSOB rozdá 1 mil. Kč na podporu projektů finanční gramotnosti 
 Nadační program vzdělání ČSOB vyhlašuje nové grantové řízení, které bude mít za úkol vybrat nej-

lepší projekty zaměřené na zvyšování finanční gramotnosti. V již třetím ročníku soutěže se rozdělí 1 mil. 
Kč mezi nejkvalitnější projekty, přičemž můžou být zaměřeny na vzdělávání jak dětí, tak dospělých. 
Zájemci budou moci podat přihlášku do 13. dubna. Vítězené projekty vybere komise ČSOB do 15. červ-
na 2012, kdy budou oznámeny výsledky. Všechny informace jsou k dispozici na webu ČSOB. 

EK pro nová pravidla pro vypořádávání obchodu s cennými papíry 
Evropská komise chce v EU zavést jednotná regulační pravidla pro společnosti, které jsou 
odpovědné za vypořádávání obchodů s cennými papíry. Cílem návrhů, o nichž teď budou 
rozhodovat zákonodárci a členské země, je zvýšit bezpečnost i efektivnost vypořádání obcho-
dů s cennými papíry. "Jsem odhodlán zajistit řádnou regulaci a kontrolu všech finančních 

trhů," uvedl eurokomisař pro vnitřní trh Michel Barnier. Jeho návrh se týká tzv. centrálních depozitářů 
cenných papírů. Jde mimo jiné o to zkrátit lhůtu pro toto vypořádání a na minimum snížit riziko mož-
ných selhání. Lhůta pro vypořádání transakcí by měla být maximálně dva dny po dni uzavření operace  
v případě cenných papírů obchodovaných na burze, zatímco dnes je to až kolem tří dnů. Povoleným 
centrálním depozitářům cenných papírů bude také udělován "pas", takže budou moci poskytovat své 
služby i v ostatních státech EU.  

Březnová nabídka fondů ČSOB 
ČSOB svým klientům přináší v březnu řadu nových investičních příležitostí. Fondy jsou dobrým způ-

sobem zhodnocení volných peněžních prostředků a mezi klienty ČSOB jsou poměrně oblíbené. Do na-
bídky se dostanou dvě nové tranše životního pojištění navázané na fond, resp. investici do státních dlu-
hopisů, Maximal Invest ČSOB Life Invest Úrokový click 1 a Maximal Invest ČSOB Slovenských dluho-
pisů 1. V nabídce bude i nový samostatný zajištěný fond Global Partners ČSOB Fixovaný click 20.    
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KAPITÁLOVÝ TRH 

POJIŠTOVNY A PENZIJNÍ FONDY 

Tuhá únorová zima: Škody přes 100 mil. Kč 
Tuhá zima, která sužovala ČR v únoru po téměř tři týdny, způsobila klientům pojišťoven tisíce škod. 

Jejich objem překročil 100 mil. Kč. Mráz poškodil hlavně vodovodní potrubí a topná zařízení, více bylo 
i nehod vozidel, ale také požárů po výbuších kotlů. Vyplývá to z ankety mezi největšími pojišťovnami. 

Penzijní fond letos změnilo 100 000 klientů 
Penzijní fond změnilo letos asi 100 000 účastníků penzijního připojištění. Vyplývá to z ankety mezi 

PF. Důvodem velkého pohybu klientů byla uzávěrka přestupů na konci února, která byla stanovena kvůli 
důchodové reformě. Některé fondy míní, že za přesunem stálo působení zástupců distribučních sítí.  

Nejvyšší škody mají na svědomí přírodní živly a dopravní nehody  
Nejvyšší škody posledních let mají na svědomí kromě přírodních živlů především dopravní nehody. 

Vyplývá to z analýzy pojistných událostí, které Generali nahlásili její klienti během posledních pěti let. 

http://bankovnictvi.ihned.cz


prostor pro snížení povinných minimálních re-
zerv čínských bank. Uvolnily by se tak další pe-
níze, které by banky mohly půjčit firmám.   
ISDA: Výměna řeckých  
dluhopisů je "úvěrová událost" 

Okolnosti výměny řeckých dluhopisů 
zakládají "úvěrovou událost", která 
umožňuje nárokovat proplacení pojis-
tek CDS proti jejich nesplacení. Sděli-

lo to  podle agentury AP Mezinárodní sdružení 
pro swapy a deriváty. ISDA uvedla, že její výbor 
"se jednomyslně usnesl, že u Řecké republiky 
nastala ´událost úvěrové restrukturalizace´".  
Slovenský leasingový  
trh loni vzrostl o 14 % 
Leasingový trh na Slovensku loni vzrostl o 14 % 
na 1,85 mld. EUR (45,7 mld. Kč). Pro letošní rok 
se očekává pomalejší nárůst. 
PKO loni zvýšila zisk 
Největší polská banka PKO loni zvýšila čistý 
zisk o 18 % na 3,8 mld. zlotých (23 mld. Kč). 
Firma  varovala, že v letos by zisk mohl klesnout 
kvůli slabšímu hospodářskému růstu.  
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Ministři financí eurozóny  
budou opět řešit pomoc Řecku 

Ministři financí EMU dnes v Bruse-
lu navážou na páteční mimořádnou 
telekonferenci, na níž se na základě 
informací o dostatečném zapojení 

soukromých investorů do seškrtání řeckých dlu-
hů shodli, že podmínky pro druhý záchranný 
balík ve výši 130 mld. EUR jsou splněny. Na 
tomto balíku půjček se bude kromě eurozóny 
podílet i MMF. O výši jeho zapojení se teprve 
bude rozhodovat. Šéfka Christine Lagardeová 
navrhla, aby čtyřletá půjčka činila 28 mld. EUR. 
Nové banky od loňska  
přilákaly desítky tisíc klientů 
Trojice nováčků, která na českém bankovním 
trhu začala působit loni, dosud získala desítky 
tisíc zákazníků. Air Bank, Zuno Bank a Equa 
bank se zaměřují na získávání klientů především 
od velkých bankovních domů. Po necelých 
čtyřech měsících od startu má Air Bank 20 000 
zákazníků. Equa bank má přes 12 000 klientů. 
Internetová Zuno Bank získala ke konci roku na 
Slovensku a v ČR celkem 66 000 klientů.  
ČS bude také spravovat finance ČT 
Česká spořitelna uspěla s námitkou proti svému 
vyřazení z tendru České televize na bankovní 
služby. ČS se tak rozdělí o spravování financí ČT 
v celkové výši 3,7 mld. Kč s dalšími 12 bankov-
ními ústavy, které v soutěži vypsané loni na kon-
ci roku uspěly, informuje dnešní E15. V tendru 
původně zvítězilo 12 bank, z toho pět v obou 
částech soutěže: Volksbank, PPF banka, Komerč-
ní banka, UniCredit Bank a Raiffeisenbank. Mezi 
vítězi jsou i ČSOB, J&T Banka, ING Bank nebo 
LBBW Bank. Peníze bude management ČT roz-
dělovat mezi banky podle vlastního uvážení. 
Díky rozdělení peněz mezi banky ČT plánuje, že 
ušetří ročně na poplatcích asi 2 mil. Kč.  

Přestože počet škod z povinného ručení klesl z 25 000 v roce 2007 na 23 000 loni, vzrostla výše škod  
o pětinu na 1,2 mld. Kč. Mohou za to zejména rostoucí škody na zdraví.  

Inovované webové stránky PFČP  
Penzijní fond České pojišťovny shromáždil aktuální informace k penzijnímu připojištění a plánované 

důchodové reformě, zpracoval je a srozumitelnou formou nabízí na webu www.vseopenzich.cz. Pilotní 
verzi stránek spustil PFČP již loni v květnu.    

ING Pojišťovna se ziskem 1,2 mld. Kč 
V roce 2011 vykázala pojišťovací část ING nárůst aktiv ve správě na 61,3 mld. Kč. Čistý zisk mírně 

klesl z 1,39 mld. na 1,18 mld. Kč, což způsobil především pokles pojistno-technických marží ve pro-
spěch klienta, jednorázové náklady na změnu procesů a systému společnosti v souvislosti s očekávanou 
implementací Solvency II. a dodatečné náklady na oddělení pojišťovací a bankovní části ING.  

PF Komerční banky se ziskem 676 mil. Kč 
Penzijní fond Komerční banky dosáhl za rok 2011 zisku 676 mil. Kč. Na základě rozhodnutí valné 

hromady připíše účastníkům za uplynulý rok zhodnocení ve výši 2,04 %. Fond uzavřel fond loni 58 400 
nových smluv. Počet účastníků k 31. prosinci 2011 vzrostl na téměř 508 tis. osob. Objem spravovaných 
prostředků se meziročně zvýšil o 5,8 % na 30,372 mld. Kč. Účastníkům připíše zhodnocení 2,04 %.  

Pojišťovací skupina RSA dále roste 
Čisté předepsané pojistné skupiny RSA dosáhlo loni 8,138 mld. GBP, což představuje 9% meziroční 

nárůst. Skupině se navíc podařilo navýšit také čistý zisk po zdanění. Meziročně vzrostl o 20 % na 427 
mil. GBP. Vynikajících hospodářských výsledků dosáhla mateřská skupina DIRECT Pojišťovny i přes 
problémy v celosvětové ekonomice a rekordní počet přírodních katastrof v roce 2011.   

Pojišťovny pojistily přes 1000 cestovních kanceláří 
Pojišťovny pro letošní rok pojistily proti riziku úpadku více než tisícovku cestovních kanceláří. S více 

než desítkou dalších ještě jednají, pojistit odmítlo několik desítek kanceláří. Pojišťovny letos podmínky 
pojistek neměnily, také ceny pojistek prý zůstaly na loňské úrovni.    

Nový nadační fond Allianz pojišťovny  
 Allianz pojišťovna založila nový nadační fond, jehož posláním je zvyšovat bezpečnost silničního 

provozu, spolupracovat na akcích s dopravně bezpečnostní tématikou a podporovat vybrané projekty 
neziskových organizací a individuálních žadatelů. V České republice už pod vlajkou fondu začala napří-
klad s mapováním nejnebezpečnějších řidičských lokalit a sestavila žebříček 20 kritických míst v zemi.  

PF České spořitelny hlásí rekordní zisk  
 Penzijní fond ČS dosáhl loni zisk 874 mil. Kč, meziročně jde o 8,3% nárůst. PF ČS navýšil meziročně 

počet svých klientů o více než 30 000 na 938 209. Na účtech klientů spravoval více než 38 mld. Kč.   

Pojištěním vozu proti špatnému stavu vozovky 
DIRECT Pojišťovna přichází s unikátním Pojištěním vozidla proti špatnému stavu vozovky. Klienti si 

jej mohou zřídit ke kterémukoli typu autopojištění a dokoupit ho jen za 349 Kč za rok. Z průzkumu 
DIRECT Pojišťovny vyplývá, že polovina řidičů považuje poškození svého vozu způsobené špatným 
stavem vozovky za spíše pravděpodobné, další třetina (33 %) dokonce za velmi pravděpodobné.  

Informovanost o penzijní reformě neroste 
Informovanost ekonomicky aktivních obyvatel ČR o penzijní reformě je 
stále velmi nízká. Z porovnání výzkumu STEM/MARK pro Fincentrum  
z října 2011 a února 2012 vyplývá, že změny k lepšímu jsou minimální. 
Pouze 2 % populace věří, že se díky reformě budou mít v důchodu lépe (vs. 
1 % v říjnu 2011). Do 2. pilíře reformovaného důchodového systému plá-
nuje v tuto chvíli vstoupit přibližně 27 % obyvatel ČR ve věku 15–59 let 

(stejné procento, jako v říjnu 2011). Celková informovanost o penzijní reformě roste velmi pomalu – 
dostatek informací k reformě pociťuje 45 % ekonomicky aktivních obyvatel (vs. 38 % v říjnu 2011).  
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Úroky a splátka. To nás zajímá při výběru půjčky 
Když si vybíráme půjčku, zajímá nás, kolik zaplatíme na úrocích a jaká bude částka, kterou budeme 

měsíčně splácet. Odhalil to průzkum Home Credit, který se dotazoval na hlavní kritéria při výběru půj-
ček Čechů a Slováků. Pro Čechy je úrok hlavním kritériem při výběru půjčky. Zatímco loni tento údaj 
uvádělo jen 12 % dotázaných, letos je to téměř každý pátý. Těsně za úrokem se umístila výše pravidelné 
měsíční splátky (16 % dotázaných), která se propadla z loňského prvního místa. Kritérium, které dokáže 
všechny další náklady úvěru shrnout, tj. RPSN, je mezi lidmi s úvěrem zmiňované jen okrajově. Letos 
ho za nejdůležitější při sjednávání půjčky považuje pouhých 7 % lidí, o 1 % méně než loni. Roste vý-
znam kritérií, která se nepojí přímo s cenou a náklady. Mezi nejdůležitější se zařadila dostupnost úvěru 
(13 %), rychlé vyřízení, minimální administrativa a možnost sjednání úvěru přes internet.  

AKTUÁLNĚ 

LEASING A SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY 
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