
Vedení AXA posílila M. Šmidochová 
Pozici ředitelky oddělení lidských 
zdrojů a komunikace finanční 
skupiny AXA v ČR a na Sloven-
sku od března zastává Martina 
Šmidochová, která přišla z firmy 
Microsoft. Předtím pracovala pro 

Coopers & Lybrand (dnes PwC). Absolvovala 
magisterské studium sociologie na Filozofické 
fakultě UK, kde nyní studuje postgraduálně. Na 
Přírodovědecké fakultě studovala demografii  
v rámci bakalářského programu. V roce 1994 
složila zkoušku z populační geografie na Thei-
nische Friederich-Wilhelms Universität v Bonnu.  
M. Novodomcová produktovou  
manažerkou ZUNO  

Nové úvěrové produkty české  
a slovenské banky ZUNO má od 
února na starosti Milota Novodom-
cová. Ve své nové pozici zodpovídá 
za spotřební úvěr PŮJČKA a povo-
lené přečerpání ÚČTU s názvem 

REZERVA, které banka začala nabízet v březnu.  
Citibank má novou ředitelku  
retailového bankovnictví 

Ředitelkou retailového bankovnic-
tví v Citibank ČR byla k 1. březnu 
jmenována Veronika Špaňárová, 
která v Citibank pracuje již více 
než 15 let. Dosud působila v kor-
porátním bankovnictví v ČR a pět 

let byla součástí týmu Citibank v Sao Paulu. Po 
návratu do pražské pobočky na konci roku 2010 
působila v retailovém bankovnictví.  
Dozorčí rada Kooperativy  
schválila personální změny 
Dlouholetého předsedu dozorčí rady Kooperativy  
Güntera Geyera vystřídal od 1. dubna v této 
pozici dosavadní místopředseda Peter Hagen. Po 
20 letech práce pro skupinu VIG zároveň opustil 

ČNB: Podíl problematických úvěrů v únoru stoupl na 5,95 % 
Podíl problematických úvěrů na celkovém objemu bankovních půjček ke konci února mírně stoupl na 

5,95 %, a objem tzv. úvěrů v selhání tak vzrostl na 137,3 mld. Kč, vyplývá z údajů ČNB. V lednu činil 
přitom podíl problémových půjček 5,94 %, což byla nejnižší hodnota od května 2010. U domácností 
podíl úvěrů v selhání ke konci února stoupl na 5 %, tj. na 50,5 mld. Kč z předchozích 50,1 mld. U nefi-
nančních podniků podíl problémových půjček v únoru stoupl z 8,07 % na 8,09 %. V celkovém vyjádření 
činil objem problémových půjček u nefinančních podniků 67,5 mld. Kč. V lednu to bylo 67,2 mld. Kč. 

Průmyslová výroba v únoru meziročně zrychlila růst na 4,7 % 
Průmyslová výroba v únoru meziročně zrychlila růst na 4,7 % po lednovém revidovaném zvýšení  

o 3,1 %. K růstu nejvíce přispěla výroba motorových vozidel. Meziměsíčně byla produkce po očištění 
od sezonních vlivů nižší o 0,1 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 10,5 %, uvedl ČSÚ. 

Přebytek zahraničního obchodu v únoru vzrostl na 28,7 mld. Kč 
Zahraniční obchod skončil v únoru přebytkem 28,7 mld. Kč. Meziročně byl vyšší o 15,1 mld. Kč. 

Vývoz podle předběžných údajů meziročně vzrostl o 15,2 % a dovoz se zvýšil o 8,8 %, uvedl ČSÚ. 

Stavebnictví se v únoru propadlo nejvíc za skoro dva roky 
Stavební výroba v ČR v únoru zrychlila meziroční pokles na 16 %, což je největší propad za skoro 

dva roky. Výstavbu omezilo mrazivé počasí, uvedl ČSÚ.  

ČSÚ: Maloobchodní tržby v únoru meziročně vzrostly o 1,6 % 
Maloobchodní tržby v únoru bez sezonního očistění meziročně vzrostly o 1,6 % po lednovém růstu  

o 1,8 %. Výsledek byl ovlivněn zejména vyšším počtem pracovních dní a prodejem motorových vozi-
del. Po očištění o sezonní vlivy se tržby reálně meziměsíčně snížily o 0,2 % a meziročně klesly o 1,6 %. 
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KOMENTÁŘ 

Úrokové sazby u hypoték, které jsou v ČR 
stále na nejnižších hodnotách v historii, v po-
sledních dvou měsících mírně rostly. Sazby 
hypoték sjednaných v březnu by vzhle-
dem k začátku hlavní hypoteční sezony 
měly zůstat na únorových hodnotách. 
Průměrná úroková sazba, měřená spo-
lečností Fincentrum pomocí Hypoinde-
xu, klesá už od srpna 2009, kdy dosa-
hovala 5,67 %. Od té doby vykázal 
Hypoindex meziměsíční nárůst pouze 
šestkrát, z toho dva nárůsty připadají 
na letošní leden a únor, kdy se průměr-
ná sazba zvýšila z prosincových 3,56 % na 
únorových 3,61 %.  

Úrokové sazby českých hypoték závisí na 
dvou faktorech. Jednak se historicky prokázala 
citlivost na změny základní úrokové sazby, 
kterou nastavuje bankovní rada ČNB,  jednak je 
formuje silné konkurenční prostředí – v ČR je 
nyní registrováno už 14 poskytovatelů hypoték.  

Konkurenční boj má na úrokové sazby hypo-
ték větší vliv než samotná ČNB. Z našeho po-
hledu se v současnosti marže hypotečních bank 
v zápalu boje o klienty pohybují skutečně na 
minimu, což znamená, že prakticky neexistuje 
racionální prostor pro jejich další pokles.  

Základní 2týdenní REPO sazbu drží ČNB na 

současné úrovni už od května 2009 a zatím nic 
nenasvědčuje tomu, že by ji centrální bankéři 
chtěli měnit. Pokud se základní sazba nezmění, 

budou se hypoteční sazby letos pohy-
bovat velmi blízko aktuálních hodnot. 
V případě, že dojde k navýšení základní 
sazby, banky s velkou pravděpodobnos-
tí tento signál změny trendu využijí  
a promítnou jej do hypotečních sazeb.  
Ceny nemovitostí nyní ovlivňují přede-
vším kvalitativní faktory jako lokalita  
a stavebně technický stav samotné 
nemovitosti. Kvalitní nemovitosti běž-

ných velikostních parametrů v dobrých lokali-
tách si udrží svou hodnotu. U ostatních nemovi-
tostí, které zahrnují i bytové novostavby v ob-
lastech s převisem nabídky, lze očekávat mírný 
pokles cen v řádu jednotek procent. 

To má přímý vliv na chování bank. Dnes se 
tak více než třeba před třemi lety objevují situa-
ce, kdy je cena nemovitosti stanovená bankou 
při vyřizování hypotéky nižší než cena, za kte-
rou zájemce o hypotéku nemovitost kupuje. 
Banky totiž promítají do posuzování hypoték  
i očekávání, jak se změní cena nemovitosti 
v nejbližších měsících a letech.  

O n d ř e j  H á k ,  ř e d i t e l  o d d ě l e n í   
h y p o t é k  E q u a  b a n k  

Hypoteční sazby už nemají kam klesat 
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V březnovém vydání časopisu  
Bankovnictví si přečtete … 

 

• Kartový byznys odolává krizi  
• Banky čeká legislativní tsunami 
• Kam vane vítr reforem?  
• Nové požadavky FATCA 
• NFC: Budoucnost,  
   anebo jen módní trend? 
• Nároky na bankéře se mění 
• Už máte svou banku v kapse? 
 

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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Vládní úspory omezí ekonomický růst o 0,4 procentního bodu 
Rozpočtová opatření vlády letos sníží výkon ekonomiky o 0,4 procentního bodu, uvedl guvernér Miro-

slav Singer. ČNB očekává letos stagnaci ekonomiky, bez vládních opatření by ekonomika letos podle 
guvernéra rostla o 0,4 %. Loni podle Singera fiskální konsolidace vlády snížila ekonomický růst  
o 0,6 p. b. na 1,7 %. Bez úspor by ekonomika stoupla o 2,3 %, vyplývá ze slov guvernéra. 

Státní rozpočet v březnu skončil ve schodku 22,7 mld. Kč 
Stát hospodařil ke konci března se schodkem 22,7 mld. Kč. Loni v březnu činil schodek 25,2 mld. Kč. 

Na celý rok je schválen rozpočet s deficitem 105 mld. Kč. 

Podmínky v průmyslu jsou nejlepší za uplynulý půlrok 
Podmínky ve zpracovatelském sektoru v ČR se v březnu zlepšily, když index zůstal nad 50 body. Ty 

jsou v indexu předělem mezi růstem a poklesem aktivity. Březnový index nákupních manažerů PMI 
stoupl na 52,1 bodu, což je nejvyšší hodnota za posledních šest měsíců. To svědčí o mírném zlepšení 
podnikatelských podmínek, oznámila firma Markit Economics, která údaje zpracovala pro HSBC. 

ČNB varovala před některými prodejci finančních produktů 
ČNB upozornila, že někteří prodejci finančních produktů se při oslovování potenciálních klientů ne-

právem odvolávají na pověření od centrální banky. ČNB to vnímá jako zneužití svého jména a reputace 
k obchodním zájmům, uvedl mluvčí centrální banky Marek Petruš. ČNB tak vyloučila, že by někteří 
prodejci produktů finančního trhu měli její pověření vysvětlovat nová pravidla související s penzijní 
reformou nebo posuzovat dříve uzavřené pojistné smlouvy. ČNB rovněž upozornila, že někteří prodejci 
mohou při telefonickém oslovování klientů uvádět, že jim ČNB zpřístupnila data klientů bank. "Tato 
tvrzení se nezakládají na pravdě, sdílení konkrétních informací získaných při výkonu dohledu nad fi-
nančním trhem zakazuje centrální bance platná legislativa," uvedl Petruš. Navíc odvolávají-li se podle 
něj někteří prodejci na pověření centrální banky, mohou porušovat své povinnosti jednat s odbornou péčí 
a může to být také považováno za nekalou obchodní praktiku nebo dokonce trestný čin. 

Vývoj insolvencí v ČR v březnu na maximu 
Počet insolvenčních návrhů podle firmy Creditreform u právnických osob a pod-
nikatelů v březnu stagnoval a byl srovnatelný s únorovými hodnotami. U fyzic-
kých osob nepodnikatelů růst počtu insolvencí pokračuje. Počet insolvenčních 
návrhů u firem a podnikatelů klesl při přepočtu na počet dní v měsíci ve srovnání 
s únorem 2012 o 0,4 %. Oproti tomu počet insolvenčních návrhů u nepodnikatelů 
opět vzrostli o 7,1 %. Od roku 2008 je březnový počet insolvenčních návrhů opět 
historickým maximem. V meziročním srovnání vzrostl počet insolvenčních ná-
vrhů právnických osob a podnikatelů o 24 %, u fyzických osob je to téměř 50 %.   

Česká mincovna chystá ražbu další zlaté kilovky 
Česká mincovna připravuje ražbu další zlaté investiční medaile o hmotnosti 1 kg. Medaile s motivem 

tisícikorunové bankovky a tváří Františka Palackého je už třetí ze série „Bankovky ČR na medailích 
České mincovny“; ty předchozí nesly motiv pětitisícovky a dvoutisícovky. Zatímco před rokem mohli 
investoři medaili s tváří Emy Destinnové získat za 1,2 mil. Kč, tentokrát se bude cena podle předběž-
ných informací pohybovat kolem 1,5 mil. Kč. První zlatou kilovku vyrobenou v roce 2005 u příležitosti 
prvního výročí vstupu ČR do EU přitom mohli investoři koupit za půl milionu. Zlatá kilovka má tradič-
ně průměr 85 mm a tloušťku 11 mm. Každá je číslovaná a nese punc.  

Na internetu roste obliba platby kartou a osobního odběru 
Zákazníci internetových obchodů stále častěji platí pomocí karty nebo při osob-
ním odběru zboží v kamenných pobočkách internetových obchodů. Nejčastější 
platební metodou ale zůstává dobírka (loni ji zvolilo 84 % zákazníků, tj. o 3 p.b.  
více než v roce 2009), druhá pozice připadá bankovnímu převodu (60 %), vyplý-
vá z průzkumu Heureka.cz a Aukro.cz. Osobní odběr v kamenné pobočce loni 
využilo 52 % nakupujících, z toho asi 80 % zaplatilo v hotovosti při odběru. Útra-

ty Čechů v internetových obchodech loni podle odhadů vzrostly meziročně o 4 mld. na 37 mld. Kč. 

MF: Novela umožní zvýhodněné úvěry pro exportéry 
Tuzemští exportéři by v budoucnu mohli u komerčních bank získat úvěry za zvýhodněných podmínek, 

které zahrnují dorovnání úrokových rozdílů. Počítá s tím novela zákona o pojišťování a financování 
vývozu se státní podporou, informoval  mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob. Letos je na zvýhodně-
né exportní úvěry ve státním rozpočtu vyčleněno 150 mil. Kč.  

CCB: Bankrotů přibývá 
V březnu bylo vyhlášeno historicky nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů za jeden měsíc od 

ledna 2008, kdy vstoupil v platnost nový insolvenční zákon. Celkový počet vyhlášených firemních 
bankrotů za březen vzrostl o 24 případů na 309. Maxima dosáhly také návrhy na osobní bankroty, kte-
rých bylo podáno 2092. Upozorňuje na to aktuální analýza společnosti CCB – Czech Credit Bureau. 
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představenstvo firmy jeho člen a náměstek gene-
rálního ředitele Konštantín Alexejenko. Nahradi-
la jej členka představenstva Hana Machačová. 
Místopředsedou dozorčí rady Kooperativy se stal 
Karl Fink, novým členem Erwin Hammerbacher. 
Ivo Enenkl ředitelem  
J&T Banky Ostrava 

Ředitelem nové pobočky J&T Ban-
ky v Ostravě je Ivo Enenkl, dlou-
holetý spolupracovník J&T. Dříve 
působil jako advokát, v roce 2004 
založil advokátní kancelář Enenkl 
Vyroubal Brudný. Vystudoval práv-

nickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. 
Mluvčí Partners je V. Baštýřová 
Vedoucí komunikace a tiskovou mluvčí společ-
nosti Partners se stala Viola Baštýřová, která 
posledních sedm let působila v agenturách Crest 
Communications, Stance Communications a Na-
tive PR. Předtím pracovala v Nezávislém produ-
centském a televizním studiu BOX TV na pozici 
producentky a scénáristky. Absolvovala Vyšší 
odbornou školu publicistiky v Praze, obor kultur-
ní televizní publicistika. 
Kristijan Fiket ředitelem v Deloitte  

Novým ředitelem v oddělení pod-
nikového poradenství společnosti 
Deloitte se stal Kristijan Fiket (36). 
Pracovní zkušenosti získával ve 
společnostech v Německu, Číně  
a v ČR, kde působil jako manažer 

pro distribuci v západní Evropě v automobilce 
Toyota Citroen Peugeot. Poslední dva roky byl 
výkonným ředitelem firmy Tatra v Kopřivnici.  
Sněmovna chce návrhy  
na člena Výboru pro finanční trh 
Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR vyhlásil podle § 45a zákona č. 6/1993 
Sb., o ČNB ve znění pozdějších předpisů, termín 
pro podávání návrhů na kandidáta k volbě člena 
Výboru pro finanční trh. Návrhy budou přijímá-
ny od 9. dubna do 9. května 2012 do 16.00.   
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V březnovém vydání časopisu  
Bankovnictví najdete přílohu… 

Firemní data skrývají nové cesty k byznysu.  
Vyplatí se šetřit za každou cenu? I personalista  
může využít BI. Analyzujte svá data efektivně! 

  

Ukázkový výtisk zdarma a informace  
o předplatném získáte na tel. čísle 800 110 022 nebo 

na http://bankovnictvi.ihned.cz. 
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Vyhlídky eurozóny  
se kvůli krizi mohou ještě zhoršit 

Hospodářské vyhlídky zemí eurozó-
ny se kvůli dopadům přetrvávající 
dluhové krize mohou ještě zhoršit, 
řekl prezident ECB Mario Draghi  

a zároveň připustil, že ideální není ani úvěrová 
aktivita. ECB přitom od konce loňského roku na-
pumpovala do bankovního systému eurozóny ví-
ce než 1 bil. EUR. Draghi též uvedl, že zatím ne-
ní správná doba k tomu, aby ECB mohla opustit 
současnou podpůrnou měnovou politiku. Míra 
inflace v eurozóně je totiž vysoko nad 2 % a šéf 
ECB řekl po zasedání rady ECB, že tam zůstane 
asi po celý letošní rok.  ECB nechala základní 
úrokovou sazbu na historickém minimu 1 %. 
MMF potřebuje zdroje 
Globální ekonomika oživuje, přes známky fi-
nanční stabilizace eurozóny a zrychlení růstu v 
USA je ale stále křehká a slabá, řekla šéfka MMF 
Christine Lagardeová. Vyspělé země vyzvala, 
aby zvýšily "palebnou sílu" její instituce v podo-
bě nových peněz, aby byla schopna lépe řešit 
globální finanční problémy, zejména dluhovou 
krizi některých zemí eurozóny. MMF bude o této 
otázce jednat na svém jarním zasedání tento mě-
síc. Za nadále složitou označila situaci v Evropě, 
kde se teprve nedávno zmírnily projevy dluhové 
krize. Oslabování evropské ekonomiky podkope 
i americkou ekonomiku a zaměstnanost 
OECD: Dluhová krize  
v eurozóně není zdaleka u konce 
Krize veřejného dluhu eurozóny není u konce, 
přestože finanční trhy se zklidnily. Banky zůstá-
vají slabé, úroveň dluhu stále roste a není jisté, že 
se podaří splnit fiskální cíle, uvedla OECD. Za 
celý letošní rok OECD očekává zvýšení HDP re-
gionu o 0,2 %, příští rok má růst zrychlit na  
1,4 %. Eurozónu nyní ohrožuje druhý ekonomic-
ký pokles za tři roky. OECD upozornila, že země 
EMU potřebují ambiciózní ekonomické reformy 
a zatím není důvod ke spokojenosti.  
Trichet předsedou  
ekonomického institutu Bruegel 

Bývalý šéf ECB Jean-Claude Tri-
chet byl jmenován předsedou správ-
ní rady prestižního mezinárodního 
ekonomického institutu Bruegel se 
sídlem v Bruselu. Ten se zabývá 
mezinárodní ekonomickou politikou 

a byl v tomto oboru vyhodnocen jako třetí nej-
lepší think-tank na světě. Založen byl v roce 
2005 a jeho prvním předsedou byl někdejší ev-
ropský komisař a nynější italský premiér Mario 
Monti. Trichet střídá ve funkci bývalého polské-
ho ministra financí a pozdějšího guvernéra cent-
rální banky Leszka Balcerowicze. 
Rekordní výsledek VIG v roce 2011 
Koncern Vienna Insurance Group dosáhl v roce 
2011 předepsané, konsolidované pojistné ve výši 
8,9 mld. EUR a tím nárůstu o 3,4 %. Zisk (před 

J&T BANKA zvýšila provozní zisk meziročně o 11 % na 660 mil. Kč 
J&T Banka dosáhla 11% nárůstu provozního zisku za rok 2011, který tak činil 660,3 mil. Kč. Čistý 

zisk vzrostl o 5 mil. Kč a dosáhl 269 mil. Kč. Výše provozního zisku byla zejména ovlivněna růstem 
výnosů z poplatků a provizí, které se meziročně více než zdvojnásobily a dosáhly 271,9 mil. Kč. Zvýšení 
počtu klientů, kterých ke konci roku bylo téměř 19 000, se projevilo dynamickým nárůstem klientských 
vkladů. Jejich objem vzrostl o více než 40 % a přesáhl 55 mld. Kč. Navýšení kapitálu o více než  
1,5 mld. Kč a disponibilní likvidita za více než 17 mld. svědčí o kapitálové a likvidní připravenosti ban-
ky financovat i v roce 2012 významné projekty klientů. Výše profinancovaných projektů loni činila 
téměř 10 mld. Kč. Ukazatel kapitálové přiměřenosti činil 12,1 %. Banka neočekává výplatu dividend. 

Finálové hlasování Zlaté koruny začalo 
Hlasování v Ceně veřejnosti 10. jubilejního ročníku Zlaté koruny pokročilo do finálového kola. Na 

webu tak veřejnost může vybírat z 25 produktů, které se do finále probojovaly z nominačního hlasování. 
Ve finálovém kole, které potrvá do 15. května, je možné hlasovat i prostřednictvím SMS zpráv.   

J&T BANKA vrátí Ostravě proslulou kavárnu Elektra 
J&T Banka představila svůj záměr s prostory proslulé kavárny Elektra. 
Ostravané se tak mohou těšit na J&T Banka Café, která v prostoru zaniklé 
prvorepublikové kavárny vznikne. Zcela unikátní koncept banko-kavárny, 
který v sobě pojí svět financí s elegantní a architektonicky velmi zajíma-
vou kavárnou, dává Elektře zcela nový rozměr a přenáší její odkaz do  
21. století. Kromě posezení s obchodními partnery, přáteli či rodinou nad 
šálkem výborné kávy, tak zde půjde vyřídit potřebné bankovní operace.  
V novém kabátě se kavárna představí v průběhu letošního léta.  

Raiffeisenbank poskytne Galerii Šantovka úvěr  
Raiffeisenbank společně se třemi dalšími bankami ze skupiny Raiffeisen  poskytne společnosti Galerie 

Šantovka  dlouhodobý investiční úvěr přesahující 2 mld. Kč. Tyto prostředky budou použity na výstavbu 
nákupního centra Galerie Šantovka v Olomouci, celkové náklady dosáhnou téměř 3 mld. Kč. Výstavba 
centra byla zahájena letos v únoru, dokončení a otevření je plánováno na podzim roku 2013.   

Bankovní poplatky za rok 2011 na novém rekordu 
Server www.bankovnipoplatky.com přepočítal počítadlo bankovních 
poplatků. Na základě údajů ČNB se totiž za rok 2011 vybralo na ban-
kovních poplatcích přes 39,110 mld. Kč. Vzorec výpočtu vychází  
z výsledků hospodaření bank, položka výnosy z poplatků a provizí 
49,996 mld. Kč (a k dobru bankám jsou odečteny náklady na poplatky 
a provize 10,886 mld. Kč). Původní částka z roku 2010 činila 38,334 
mld. Kč (po upřesnění v průběhu roku 38,493). Na poplatcích a provi-

zích se loni vybralo o 800 mil. Kč více než v roce 2010. Přičte-li se k tomu, že o 1 mld. Kč stouply ná-
klady na výběr poplatků, dojdeme k závěru, že banky loni vybraly o 1,6 mld. Kč více než před rokem.   

GE: Čtyři týdny Rodinné konsolidace úvěrů  
Silný, 24% nárůst počtu poskytnutých Konsolidací – to je výsledek, kterého dosáhla GE Money Bank 

během prvních čtyř týdnů od uvedení druhé generace tohoto produktu na trh. Díky inovaci, která umož-
ňuje sloučit závazky až tří členů rodiny, dosáhla hodnota poskytnutých Konsolidací půjček od GE Mo-
ney Bank za toto krátké období již více než 700 mil. Kč.   

Nový spořicí účet od UniCredit Bank  
Od dubna představuje UniCredit Bank nový spořicí účet PRIMA s úrokovou sazbou 2,5 % p.a., a to 

bez omezení a podmínek na minimální spořenou částku. Nový účet se vyznačuje garancí úrokové sazby 
až do konce roku 2012. Založení spořicího účtu je možné v síti poboček UniCredit Bank po celé ČR.  

Wüstenrot snížil úrokové sazby hypoték a překlenovacích úvěrů  
Wüstenrot snížila o čtvrt procentního bodu úroky u hypoték. Wüstenrot snížila úroky o 0,25 procentní-

ho bodu u hypoték s pětiletou fixací. Klesly ale i sazby s tříletou fixací. Nejlevnější je tak nyní hypotéka 
na refinancování stávajícího úvěru, u které činí úroková sazba s tříletou fixací 3,29 %.  

Komerční banka a Benzina rozšiřují spolupráci  
Komerční banka a společnost Benzina rozšiřují od 1. dubna spolupráci v oblasti platebních karet pro 

podnikatele. Držitelé Kreditní karty pro podnikatele získají při platbě za pohonné hmoty u stanic Benzi-
na slevu 2,2 %. Držitel karty nemusí o slevu žádat, bude mu odečtena automaticky při platbě kartou  
a vyčíslena na pokladním dokladu. Sleva, která se dosud vztahovala jen na platby elektronickou debetní 
kartou Dynamic, platí od 1. dubna pro všechny kreditní karty bez ohledu na to, kdy byly vydány.      
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zdaněním, konsolidovaný) loni výrazně stoupl  
o 10,1 % na 559,0 mil. EUR. Znamená to nejlep-
ší výsledek v historii podniku. Combined Ratio 
koncernu po zajištění (bez zohlednění výnosů  
z finančních investicí) představuje 96,8 % a po-
dařilo se jej zřetelně snížit o necelých 1,6 p. b. 
Slovenská centrální banka  
zhoršila odhad růstu ekonomiky 

Slovenská centrální banka již potřetí 
za sebou snížila odhad růstu domácí 
ekonomiky pro letošní a příští rok. 
Předpokládá pro tento rok růst HDP  

o 2,1 % místo dosud očekávaných 2,3 %. Důvo-
dem je mimo jiné očekávané zpomalení zahra-
niční poptávky, na které je Slovensko závislé.  
Moody's snížila výhled  
slovenského bankovního sektoru 
Ratingová agentura Moody's Investors Service 
snížila výhled slovenského bankovního systému 
ze stabilního na negativní. Zdůvodňuje to případ-
ným zhoršením vyhlídek růstu ekonomiky  
a zhoršením kvality aktiv, jimiž banky disponují.   
Lloyd's of London loni prodělal 
Britský pojišťovací trh Lloyd's of London loni 
vykázal ztrátu 516 mil. GBP. To je druhý nejhorší 
výsledek v historii trhu, jehož kořeny sahají 324 
let zpět do historie. Za propadem v hospodaření 
je nutnost absorbovat nároky z velkých pojist-
ných událostí. Loňské hospodaření "londýnských 
Lloydů" je v příkrém rozporu s výsledkem za rok 
2010, kdy zisk činil 2,2 mld. GBP. Větší ztrátu 
než loni měl pojistný trh Lloyd's of London jen 
za rok 2001. Tehdy se kvůli vysokému pojistné-
mu plnění v souvislosti s teroristickými útoky na 
Washington a New York z 11. září 2001 jeho 
ztráta vyšplhala na 3,11 mld. GBP. 
RBC koupí zbytek RBC Dexia  
Největší kanadská banka Royal bank of Canada 
koupí od Banque Internationale a Luxembourg 
zbývající poloviční podíl ve společném podniku 
RBC Dexia za 1,1 mld. USD. RBC naznačila již 
před měsícem, že má zájem získat plnou kontrolu 
nad evropskou RBC Dexia, která je poradcem 
penzijních fondů a institucionálních manažerů.  
Členové Fed mají menší chuť  
k další stimulaci ekonomiky 

Členové měnového výboru Fed jevili 
na zasedání 13. března zřetelně menší 
chuť přistoupit v dohledné době k dal-
šímu kolu měnové stimulace ekono-

miky. Poukazovali na posílení ekonomického 
růstu, který potřebu další inflačně rizikové stimu-
lace zpochybňuje.   
Barma mění kurz měny vůči dolaru 
Barma přistoupila ke změnám v kurzu své měny 
vůči dolaru ve snaze nastartovat ekonomiku pa-

Roční poplatkové prázdniny v ČSOB 
Od dubna mají podnikatelé v ČSOB možnost využít výhodné nabídky při zřizování firemních účtů. 

Pokud si noví klienti sjednají účet mezi dubnem a květnem, budou moci zvolené konto využívat celý rok 
bez poplatků za jeho vedení. Nabídka platí pro ČSOB Podnikatelské konto a ČSOB Firemní konto.  

Na Era půjčky každý lehce dosáhne  
Po úspěšné kampani s „kačabou“ rozjíždí Era další akce na podporu Era půjček. Cílem jarní kampaně 

je poukázat na vysokou dostupnost úvěrových produktů. Součástí akce je navíc zajímavá finanční pré-
mie. Pokud klient od 2. dubna do 31. května požádá o půjčku, může následně k poskytnuté půjčce získat 
bonus ve výši 500 Kč. Za motto kampaně byl zvolen slogan – Lehce na ni dosáhnete!   

Raiffeisenbank zlevňuje hypotéky a rozšiřuje věrnostní slevy 
Raiffeisenbank se začátkem nové stavební sezóny výrazně snižuje úrokové sazby hypotékaž o 0,5 p. b. 

Banka zároveň ještě více zvýhodňuje klienty, kteří u banky mají zřízen i běžný účet a ten aktivně využí-
vají – zatímco doposud získali slevu 1 % z úrokové sazby, nově sleva činí 1,3 %. Klienti tak nyní mohou 
získat hypotéky od Raiffeisenbank od 3,39 % při tříleté fixaci úrokové sazby.   

Volksbank CZ prodlužuje akční nabídku  
Volksbank CZ prodlužuje akční nabídku na „Refinancování bez starostí!“ o další měsíc, do 30. dubna. 

V rámci této nabídky nabízí nově příchozím klientům refinancování hypotečního úvěru nebo úvěru ze 
stavebního spoření s atraktivní garantovanou úrokovou sazbou 3,49 % pro splatnost do 10 let a 3,79 % 
pro splatnost nad 10 let. Zvýhodněná nabídka platí pro tříletou fixaci při refinancování do 90 % hodnoty 
nemovitosti. Součástí nabídky je i výhodný zpracovatelský poplatek ve výši 999 Kč.  

Banky zablokovaly kvůli uniku dat v USA několik desítek karet 
Tuzemské banky preventivně zablokovaly několik desítek platebních karet. 
Důvodem je únik citlivých dat v USA. Zneužití platebních karet kvůli tomu 
banky v ČR ale neevidují. Ze společnosti Global Payments, která zprostřed-
kuje elektronické platby, unikly údaje o držitelích 1,5 milionu platebních 
karet, informovaly karetní asociace Visa a MasterCard. Ukradené informace 
umožňují vytvořit falešné platební karty s přístupem na účty skutečných uži-
vatelů karet. Zneužití platby však lze zabránit v případě, že platební systémy 

u obchodníků vyžadují využití bezpečnostního kódu, který je uveden na zadní straně karty.  

Služby Fio banky v Českém Těšíně 
Fio banka otevřela novou pobočku v Českém Těšíně. Otevření nové pobočky je součástí ohlášeného 

plánu expanze. Fio banka má nyní již 63 poboček po celé ČR, další budou brzy následovat. 
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Společnost LEGENDOR Vás zve 18. května 2012 na seminář: 
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA PRO KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ, AIFMD  

A PŘIPRAVOVANÁ PRAVIDLA PRO FONDOVÝ BYZNYS 
Lektor: Zdeněk Husták  

 
 

Bližší informace na www.legendor.cz nebo na tel.: 224 247 268,  
Mgr. Jitka Hauptvogelová, e-mail: hauptvogelova@legendor.cz. 

Průběžná výkonnost fondů ČSOB  
S růstem akciových trhů rostou také výnosy zajištěných fondů. Nejlepšího výkonu za poslední měsíc 

dosáhl Horizon ČSOB Jumper Plus 2 a Optimum fund ČSOB Airbag Jumper 2. Celkem 64 fondů  
(v nabídce je jich 92) a 47 investičních životních pojištění Maximal Invest (v nabídce jich je 56), které 
existují rok a více, je nad svou upisovací hodnotou. Průměrný výnos strukturovaných fondů od začátku 
tohoto roku je 3,49 %. V dubnu v ČSOB pokračuje nabídka podílových fondů a investičních životních 
pojištění z předchozího měsíce: Maximal Invest ČSOB Life Úrokový click 1, Maximal Invest ČSOB 
Slovenských dluhopisů, Global Partners ČSOB Fixovaný click 20, Global Partners ČSOB Světového 
růstu +26 a KBC Master fund ČSOB Portfolio Pro Květen 90.  

ČEZ navrhl dividendu 45 Kč za akcii 
Společnost ČEZ chce z loňského zisku zhruba 41 mld. Kč vyplatit dividendu 45 Kč na akcii, tj. o 5 Kč 

méně než loni. Stát jako majoritní akcionář ČEZ obdrží z celkové dividendy asi 16,9 mld. Kč. Loni stát 
získal zhruba o 2 mld. Kč více. Celkem je na dividendu ČEZ určeno 24,2 mld. Kč. Loni to bylo kvůli 
vyššímu zisku necelých 27 mld. Kč. Čistý zisk ČEZ za loňský rok klesl meziročně o 13 % na 40,8 mld. 
Kč. Částka navrhovaná k výplatě za rok 2011 představuje 59,4 % z konsolidovaného zisku po zdanění. 
Představenstvo ČEZ rozhodlo o svolání řádné valné hromady na 26. června 2012. 

J&T BANKA rozšiřuje nabídku Clear Deal  
J&T Banka rozšiřuje portfolio svých produktů Clear Deal o nový vklad pro fyzické osoby. Jde o vklad 

s tříměsíční výpovědní lhůtou, který je v nabídce od dubna a nabízí zhodnocení ve výši 2,7 % p.a. Mini-
mální výše vkladu je 100 000 Kč v případě, že má klient ke dni založení na vkladech uloženo minimálně 
0,5 mil. Kč. Pro nové klienty je minimální výše 500 000 Kč, tj. stejně jako u ostatních vkladů Clear 
Deal. Výpověď lze zadat kdykoli po uplynutí prvních tří měsíců od založení vkladu. Tříměsíční výpo-
vědní lhůta se počítá od dne doručení výpovědi z vkladu. Zřízení a vedení vkladového účtu je zdarma.  

KAPITÁLOVÉ TRHY 

Výsledky turnaje v badmintonu 
V neděli dne 1. dubna 2012 pořádalo sdružení 

SOBSA ve sportovní hale v Praze-Vinoři již třetí 
ročník turnaje rekreačních hráčů a hráček bad-
mintonu o nejlepší dvojice českého peněžnictví a 
pojišťovnictví. V kategorii mužských dvojic byli 
nejlepší Jiří Adam a Vojtěch Kubíček, reprezen-
tanti ING Bank, v kategorii smíšených dvojic 
Blanka Urbancová z České spořitelny s Karlem 
Frühaufem z Komerční banky, v kategorii dvojic 
žen Michaela Besperátová  s Ivetou Macharovou, 
obě z České spořitelny a v kategorii stříbrná 99 
Jaroslava Šolleová z ČNB s Janem Smetanou z 
Raiffeisenbank. Blahopřejeme! Díky ČSOB 
Factoring si vítězové odnesli pěkné ceny.  
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ralyzovanou existencí několika směnných kurzů. 
Centrální banka svůj směnný kurz barmské měny 
kyatu přiblížila kurzu na černém trhu. Opatření je 
součástí řady reforem, které barmská vláda zahá-
jila v posledních měsících. Centrální banka sta-
novila kurz na 818 kyatů za 1 USD, na černém 
trhu se kurz pohybuje kolem 800 kyatů za USD. 
Oficiální kurz, který ale všichni ignorují, je při-
tom pouhých šest kyatů za dolar. 
Řecko prodloužilo termín pro  
výměnu dluhopisů do 11. dubna  
Řecko opět prodloužilo na 11. dubna konečný 
termín, do kterého mohou držitelé řeckých stát-
ních dluhopisů vydaných podle jiného než řecké-
ho práva přijmout podmínky výměny těchto pa-
pírů. Nový termín Řecko posunulo už podruhé.    
Španělsko čelí vážným problémům 
Španělsko ohrožují vážné ekonomické problémy, 
které je nutné řešit prostřednictvím trvalých refo-
rem. Jsou mezi nimi i problémy rozpočtu, řekl 
mluvčí MMF Gerry Rice. MMF stále hodnotí de-
taily nového španělského rozpočtu, jehož součás-
tí jsou vysoké výdajové škrty. Španělský státní 
dluh by se letos měl těsně přiblížit 80 % ročního 
výkonu ekonomiky a dosáhnout tak nejvyšší 
úrovně od roku 1990. Zvýší jej i ekonomická re-
cese a růst nákladů vlády na dluhovou službu.  
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J&T kupuje slovenskou Poštovou 
banku, chce prorazit i v ČR 
Finanční skupina J&T kupuje slovenskou Pošto-
vou banku, šestku na tamním bankovním trhu. 
Pod značkou této banky chce expandovat i na 
český trh, informují dnešní HN. Cena transakce 
nebyla upřesněna, podle spolumajitele J&T Patri-
ka Tkáče půjde asi o sumu nad 220 mil. EUR, 
což je základní kapitál banky. "V Poštové bance 
kupujeme majoritu. Náš podíl se bude pohybovat 
mezi 75 až 80 %," řekl listu Tkáč. Dosavadní 
vlastník banky, Istrokapitál Mario Hoffmanna, si 
zachová minimálně 10,1 % a Hoffmann zůstane 
v čele dozorčí rady. Vstup J&T do Poštové banky 
musí ještě schválit slovenský bankovní dohled. 
Deník upozorňuje, že finanční skupina vstupuje 
do zcela nového sektoru – klasického bankovnic-
tví. Pod J&T patří už J&T Banka, ta ale nabízí 
privátní bankovnictví a specializované financo-
vání v oblasti realit a podnikových akvizic. Poš-
tová banka by měla zůstat oddělená. "Počítáme  
s tím, že Poštová banka bude růst, například 
akvizicemi, a to i na českém trhu. Už udělala 
krok, má tu založenou pobočku," uvedl Tkáč. 
Pobočku v ČR založila v březnu 2010. 
Meziroční inflace zrychlila na 3,8 % 
Růst spotřebitelských cen v březnu meziročně 
zrychlil na 3,8 % z únorových 3,7 %. V porovná-
ní s předchozím měsícem ceny vzrostly o 0,2 %. 
Již sedmý měsíc v řadě za tím stojí hlavně vyšší 
ceny potravin a nápojů. Uvedl to dnes ČSÚ.  
Nezaměstnanost klesla na 8,9 % 
Míra nezaměstnanosti v březnu klesla na 8,9 %  
z únorových 9,2 %. O práci se ucházelo 525 180 
lidí, což je meziměsíčně o 16 605 méně. Naopak 
přibylo volných pracovních míst, uvedlo MPSV.  

Jednorázový vklad od UNIQA se zhodnocením 18,68 % za 5 let 
UNIQA přichází s další limitovanou nabídkou pro ty, kteří hledají na trhu možnost vysokého zhodno-

cení volných finančních prostředků. Od 16. do 30. dubna si lze sjednat jednorázové životní pojištění 
GARANT FIX s výhodným zhodnocením 4,02 % ročně. Během smluvní doby pěti let tak čeká na klien-
ta efektivní celkové zhodnocení 18,68 %, tj. 3,48 % ročně. Minimální investovanou částkou je 25 000 
Kč. Kromě zhodnocení poskytuje UNIQA pojišťovna pojistnou ochranu pro případ úrazu s trvalými 
následky v rozsahu nad 50 % ve výši předpokládaného plnění při dožití s pojistnou částkou až 2 mil. Kč. 

Mateřská společnost Triglav uzavřela partnerství s IFC 
Zavarovalnica Triglav, mateřská společnost Triglav pojišťovny, podepsala smlouvu o vstupu nového 

strategického partnera. Investiční společnost International Finance Corporation do holdingu Triglav INT 
vložila 25 mil. EUR a získala tak 16,68 % akcií. Cílem transakce je získat prostředky na další plánova-
nou expanzi Skupiny Triglav na trhy mimo Slovinsko. 

Hlad po informacích o penzijní reformě roste 
Lidé se začínají aktivně zajímat o penzijní reformu. Ze statistik PFČP vyplývá, že 
počet přijatých telefonátů a e-mailových dotazů na penzijní připojištění meziročně 
výrazně vzrostl. „V posledních měsících jsme zaznamenali zvýšený zájem našich 
klientů o informace. Souvisí to s reformou, ale i s naší aktivní informační kampa-
ní,“ říká Libor Pergl, ředitel pro obchod a marketing PFČP. Klienti PFČP, kterých 
je asi 1,2 milionu, obdrželi dopis s informacemi o chystaných změnách. Oznamo-
val nejen to, že PFČP se od 1. 1. 2013 mění na Penzijní společnost České pojiš-
ťovny, ale i navýšení státních příspěvků na penzijní připojištění. V březnu 2012 
zaznamenala informační linka PFČP téměř 38 000 dotazů, tj. více než tisíc telefo-

nátů denně. E-mailem přišlo v březnu téměř 5000 dotazů, loni touto dobou jich byly 3000.   

Vynikající výsledek VIG Re za rok 2011 
Zajišťovna VIG Re ukončila obchodní rok 2011 s velmi pozitivními výsledky. Zisk (před zdaněním) 

vzrostl o 11,1 % na 20,6 mil. EUR. Objem pojistného VIG Re stoupl o 4,2 % na 292,3 mil. EUR. Zhruba 
78 % pojistného připadlo na oblast neživotního a úrazového pojištění, 14 % na segment zdravotního 
pojištění a 8 % na životní pojištění. Ukazatel Combined Ratio dosáhl v roce 2011 hodnotu 95,8 %. VIG 
Re za uplynulý rok zvýšila počet cedentů o 25 %. K jejím zákazníkům patří již více než 100 společností. 

DIRECT Pojišťovna: Kamarád se vyplatí 
Poukázku na pohonné hmoty v hodnotě až 1000 Kč získá každý stávající klient DIRECT Pojišťovny, 

který od začátku dubna doporučí svého známého či kamaráda a ten si u DIRECT sjedná autopojištění. 
Zkrátka nepřijde ani nový klient, který dostane měsíc povinného ručení zdarma. Novou akční nabídku 
pod heslem „Kamarád se vyplatí“ spustila  DIRECT Pojišťovna 2. dubna.  

Portály Berslevu.cz a Berzboží.cz partnery AXA CLUBU  
 Novým partnerem věrnostního programu AXA CLUB je dvojice internetových slevových stránek 

Berslevu.cz a Berzboží.cz. Držitelé AXA karty při každém nákupu na těchto stránkách získají 11 %  
z útraty zaplacené AXA kartou jako bonus, který se jim připíše na účet jejich penzijního připojištění, 
nebo jej můžou použít na úhradu mimořádného pojistného či jako investici do podílových fondů AXA.  

Nejvíce klientů získaly loni penzijní fondy Allianz a ČS 
Nejvíce účastníků penzijního připojištění získaly loni PF Allianz a České spořitelny. Největší úbytek 

klientů zaznamenaly PF AXA, ING a ČSOB PF Stabilita, uvedla asociace APF. Koncem roku 2011 měly 
všechny penzijní fondy celkem 4,599 mil. klientů, což bylo o 4000 více než koncem roku 2010. Allianz 
PF získal loni 48 000 nových účastníků, PF České spořitelny  30 000, Generali PF 10 000 a PF Komerč-
ní banky 7000. Aegon ztratil 2000 klientů, PF České pojišťovny 18 000, Stabilita 19 000, ING PF  
21 000 a AXA PF 27 000. Nejvíce aktivních účastníků penzijního připojištění (1,16 mil.) měl PFČP. 
Následoval PFČS s 938 000 klienty a na třetím místě PFKB s 508 000 připojištěnými osobami. Nejvíce 
peněz klientů spravoval PFČP (56,7 mld. Kč). Za ním byl PFČS se 40,1 mld. a AXA se 34,9 mld. Kč. 
Penzijní fondy v roce 2011 vydělaly 4,55 mld. Kč, což bylo o 27 mil. méně než o rok dříve. PFČP měl 
zisk 911 mil. Kč, PF AXA 575 mil., PFČS 874 mil., PFKB 676 mil., ČSOB PF Stabilita 551 mil., Gene-
rali 11 mil., ING PF 541 mil., Allianz 339 mil. a Aegon vykázal zisk 70 mil. Kč. Do systému dobrovol-
ného penzijního připojištění je nyní zapojeno více než 70 % práceschopné populace.  

Pojišťovny: O velikonocích roste riziko nehody s opilým řidičem 
Riziko nehody s opilým řidičem nebo i cyklistou či chodcem pravidelně prudce narůstá o Velikono-

cích. Vyplývá to z ankety ČTK mezi velkými tuzemskými pojišťovnami, podle kterých o těchto sváteč-
ních dnech roste počet nehod způsobených alkoholem o 50 až 100 %. Česká pojišťovna na základě dat z 
předchozích let eviduje po Velikonočním pondělí proti běžným pondělkům vždy zhruba 50% nárůst 
škod, za nimiž je alkohol. Na nárůstu počtu velikonočních nehod se podle mluvčí Allianz Dagmar Kout-
ské projevuje i fakt, že poprvé vyrážejí na silnice i sváteční jezdci, kteří celou zimu nejezdili. Bývá také 
zvýšený provoz, protože polovina republiky se přesunuje k příbuzným a známým.  
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