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KOMENTÁŘ

Méně lidí si kryje svá životní rizika
Výsledky členů České asociace pojišťoven za
rok 2010 potvrzují růst trhu. Celkové předepsané pojistné se meziročně zvýšilo o 8 % na 151,1
mld. Kč. Životní pojištění stouplo o 19,2 %,
neživotní kleslo o 0,2 %. Klesl meziročně počet uzavřených smluv v životním
pojištění o 1,3 %. Z celkového nárůstu
19,2 % v předepsaném pojistném u životního pojištění je pouze 1,9 % z oblasti
běžně placeného pojistného. Předepsané
pojistné v oblasti pojištění motorových
vozidel se snížilo o 6,2 %.
Růst předpisu u životního pojištění
s běžně placeným pojistným zpomalil.
V roce 2010 se zvýšil jen o necelá 2 %. Rozdíl
se projevil v porovnání objemu nové obchodní
produkce v životním pojištění o +9,4 % a poklesem počtu smluv téměř o 90 tisíc.
„Tato čísla dokládají, že sice roste absolutní
částka pojistné ochrany jednotlivce, ale část
klientů smlouvy pravděpodobně vypovídá ve
prospěch sjednání nových, nebo smlouvy ruší
úplně,“ říká Tomáš Síkora, výkonný ředitel
ČAP: „Nenavyšuje se tak absolutní počet osob
se zajištěním životních rizik.“
Ve stagnaci se ocitlo neživotní pojištění. Předepsané pojistné loni mírně pokleslo (–0,2 %),
zejména díky pojištění motorových vozidel. Do
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přibylo téměř 100 000 vozidel (+1,5 %), pokles na

předepsaném pojistném však činí téměř 7 %.
„Tento nepoměr je výsledkem tvrdého konkurenčního prostředí a z toho vyplývajícího cenového boje o zákazníka,“ uvádí Tomáš Síkora:
„Tlak motoristů na nízkou cenu tak
ovlivňuje především u havarijního pojištění i sjednaný rozsah pojistné ochrany a
asistenčních služeb. Pojištění pak při
likvidaci pojistné události mohou být
překvapeni nízkým rozsahem plnění nebo
služeb.“
Téměř beze změny je ve srovnání s předchozím rokem situace v podnikatelském
pojištění. Výrazný úbytek smluv o 2,4 %
a lehký nárůst předpisu koresponduje s hospodářským děním v uplynulých letech.
„Podnikatelé, kteří si obhájili svou pozici na
trhu v době ekonomické krize, se chovají obezřetněji a více se chrání proti případným rizikům,“ chválí Síkora podnikatele.
Z hlediska podílu na trhu si drží stabilní postavení finanční skupina Generali PPF Holding
(31,6 % – Česká pojišťovna, Generali pojišťovna, ČP Zdraví) i skupina VIG (30,7 % – Kooperativa pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna a Pojišťovna České spořitelny). Výrazný
posun je patrný u Komerční pojišťovny a Pojišťovny České spořitelny. Do první sedmičky se
dostaly hlavně díky úspěšnému prodeji produktů s jednorázově placeným pojistným. (ČAP)

EKONOMIKA

Davos: Euro přežilo svoji těžkou krizi
Eurozóna svíraná těžkou dluhovou krizí je z nejhoršího venku, její společná
měna určitě přežije. Takto optimisticky naladěno se rozjíždělo na 2500 účastníků Světového ekonomického fóra, které o víkendu skončilo ve švýcarském
Davosu. "Neočekávám, že se v eurozóně dostaví další šoky. Její měna bude
stabilní," řekl spolkový ministr financí Wolfgang Schauble. Přidali se k němu
i šéfové největších bank. "Otázku, zda euro zůstane, jsme si kladli loni. Nyní
už je zcela bezpředmětná," míní například Bob Diamond, šéf britské Barclays Capital. Bankéři se snažili
v Davosu politiky přesvědčit, že pro stabilní euro musejí udělat ještě víc než dosud. Do evropského
fondu finanční stability, který disponuje 440 mld. EUR, se musí přisypat další miliardy. Peníze z něj by
se měly uvolňovat pružněji a s nižšími úroky. Dlužníkům se musí podstatně prodloužit doba splácení.
Kancléřka Angela Merkelová soudí, že samotné navýšení fondu je k ničemu. EU musí podle ní ještě
letos připravit celý "balík" opatření ke zlepšení konkurenční schopnosti evropského hospodářství. S
důrazem na mzdové náklady, reformu trhu práce i vzdělávacího systému. A zahrnující samozřejmě
úspornou rozpočtovou politiku a přísné sankce vůči zemím s hlubokými schodky.

Dluhy domácností se zvýšily na 1,056 bil. Kč

Dluhy českých domácností u bank a finančních institucí se během loňského prosince zvýšily o 5,8
mld. Kč na 1,056 bil. Kč. Za poslední rok domácnosti zvýšily své zadlužení o 72,961 mld. Kč, vyplývá z
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LIDÉ
Krisztina Bogdán
do Commerzbank
Zástupkyní ředitelky pražské
pobočky Commerzbank se
stala Krisztina Bogdán. Na
novou pozici přichází z maďarské pobočky Commerzbank z pozice ředitelky
zahraničních bankovních operací (CMIB) v Maďarsku, v
níž měla na starosti mimo jiné
zákaznické centrum, elektronické bankovnictví a
také vedení týmu, se kterým spolupracovala i na
dalších projektech. Členkou týmu Commerzbank
je od roku 2002.

Obchod COFIDIS povede
Jaroslava Glaserová

Novou obchodní ředitelkou
společnosti COFIDIS se od
ledna 2011 stala Jaroslava
Glaserová. Bude mít na starost obchodní a marketingové aktivity v České republice a na Slovensku. Jaroslava
Glaserová má bohaté pracovní zkušenosti z finančního sektoru. Před nástupem do COFIDIS pracovala mimo jiné v GE
Money ČR na různých vedoucích pozicích zaměřených na rozvoj produktu a obchodu. Předtím
pracovala ve společnosti Essox v marketingovém
oddělení, kde byla zodpovědná za brand building, ATL, BTL kampaně a komunikaci.
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dnešních údajů ČNB. Zadluženost podniků v poslední loňský měsíc meziročně klesla o 17,24 mld. Kč
na 904,502 mld. Kč. Úvěry tuzemských firem klesly i proti listopadu, a to o 6,815 mld. Kč.

Důvěra v ekonomiku se v lednu snížila o 0,3 bodu

Důvěra v tuzemskou ekonomiku se v lednu meziměsíčně snížila. Souhrnný ukazatel důvěry ve srovnání s loňským prosincem klesl o 0,3 bodu, mírně klesly podnikatelská i spotřebitelská důvěra. Meziročně
je souhrnný indikátor důvěry o 11,6 bodu vyšší, uvedl ČSÚ. Důvěra spotřebitelů se snížila o 0,5 bodu.
Mezi podnikateli se důvěra po předchozím růstu meziměsíčně snížila o 0,2 bodu. Ve srovnání s nízkou
hodnotou v lednu 2010 je důvěra podnikatelů o 14,2 bodu vyšší.

Singer: Banky kvůli regulaci zvýší platy

Regulace odměn bankéřů a klíčových zaměstnanců finančních institucí je
nebezpečná a může se daňovým poplatníkům v příští krizi prodražit. Myslí si
to guvernér ČNB Miroslav Singer, který však současně musí celoevropsky
závaznou legislativu zavádět. Nová pravidla nařizují bankám rozkládat výplatu roční odměny do několika let, anebo ji vyplácet v cenných papírech. Měla
by se týkat až stovek bankéřů. Podle Singera začnou banky klíčovým lidem
navyšovat pevnou mzdu, aby jim nižší bonusy vynahradily. "Bonus je pohyblivá složka, která obecně
snižuje riziko pro zaměstnavatele. Takto bude stát ručit ještě za sedm platů propuštěných bankéřů. Budou to nakonec daňoví poplatníci, kdo se bude na ty platy skládat," řekl guvernér s tím, že v Londýně
podobná regulace vedla ke zvýšení základních platů o 30 až 50 % na úkor bonusů. Rovněž v českých
bankách se o zvyšování měsíčních mezd uvažuje.

Spořitelní družstva se mohou přeměnit v banky

Spořitelní a úvěrní družstva budou moci požádat o bankovní licenci, která by jim umožnila podnikat
jako ostatním bankám. Budou ale muset změnit svou právní formu na akciovou společnost. Změnu
schválil Senát v rámci vládní novely o zpřísnění regulace finančního trhu.

Senát umožnil vydání dluhopisů za 148 mld. Kč

Senát umožnil vydání dluhopisů za 148 mld. Kč na krytí většiny schodku předloňského státního rozpočtu. Jeho deficit vzrostl z původních 38,1 mld. Kč kvůli krizi a propadu příjmů státu na 192,4 mld. Kč.

Na penzijní připojištění přispívalo méně firem

Na penzijní připojištění loni podle kolektivních smluv přispívalo méně tuzemských podniků než o rok
dřív. Firemní příspěvek se loni podařilo dojednat v 57,5 % podniků, v roce 2009 to bylo o 1,7 p. b. více.
Výše průměrného měsíčního příspěvku však loni vzrostla o více než 42 Kč téměř na 460 Kč.

E&Y: Firmy považují za riziko regulaci

Za nejzávažnější hrozbu pro své fungování považují nadnárodní společnosti i nadále regulační opatření a soulad se zákonnými požadavky. Mezi podnikatelská rizika pro rok 2011 se nově zařadila sílící role
národních vlád. Vyplývá to z pravidelného průzkumu společnosti Ernst & Young.

Jednání o sazbách ČNB se nezúčastní Mojmír Hampl

Rozhodování o úrokových sazbách a měnového zasedání bankovní rady ČNB se ve čtvrtek 3. února
zúčastní šest ze sedmi centrálních bankéřů. Jednání se nezúčastní viceguvernér Mojmír Hampl.

Kalousek chystá další omezení stavebního spoření

Už letos na jaře by mohl jít do vlády návrh na další změny ve stavebním spoření. Pro
ministra financí Miroslava Kalouska ho připravuje komise v čele s jeho náměstkyní
Klárou Król. Nejpodstatnější změnou je omezení volnosti při použití naspořených peněz. Zatímco nyní mohou Češi utratit naspořené peníze za cokoli, komise doporučuje,
aby státní podporu získali jen ti, kteří ji použijí na účely bydlení nebo si vezmou úvěr.
Státní příspěvek může od příštího roku dosahovat maximálně 2000 Kč ročně. Znamenalo by to, že naspořené peníze by lidé dál mohli použít třeba i na nákup auta. Státní příspěvek by jim ale
byl vyplacen jen v případě, že doloží účel jeho použití na bydlení. Podobně se to nyní dělá u peněz z
úvěrů ze stavebního spoření. Z nich se dají financovat nákupy nemovitostí nebo rekonstrukce.

Žebříček transakční atraktivity

Asie je nejoblíbenějším regionem pro fúze a akvizice mimo tradiční západní trhy, vyplývá z žebříčku
transakční atraktivity vypracovaného výzkumným centrem Mergers and Acquisitions Research Centre
Cass Business School při City University London ve spolupráci s Ernst & Young. V čele žebříčku, který
porovnává 175 zemí z celého světa a hodnotí regulatorní prostředí, ekonomické faktory, finanční faktory,
technologie a sociokulturní aspekty, se již tradičně umístily Kanada, Velká Británie, USA a Japonsko. K
významnému posunu došlo u Malajsie, Izraele a Chile, jejichž úspěch je však většinou dán výbornými
výsledky jen v určité kategorii. ČR se umístila na 25. místě, nejvýše ze zemí střední a východní Evropy.

www.credeexperto.cz
www.credeexperto.cz
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ČNB pro všechny
ČNB pro všechny – tak se jmenuje web z dílny
České národní banky, který čtenáře provede
světem financí. Seznámí ho s hlavními principy
měnové politiky, umožní nahlédnout do historie
výroby bankovek. Čtenáři budou moci proniknout i do „kuchyně“ ČNB a zjistit, jak funguje cílování inflace nebo jak nastavení úrokových sazeb ovlivňuje ekonomiku.
Kapitola Osobní finance – která by se také dala
nazvat půjčky či investice s rozmyslem – je informativní pomůckou v orientaci ve složitém světě
finančních produktů. Napoví, jak vytvořit osobní
plán nebo naplánovat půjčku, představí varianty
spoření, možnosti investování.
Na stránkách Pro školy jsou k nalezení i aktivity
ČNB v oblasti finančního vzdělávání pro učitele.
Web, který ČNB postupně doplňuje
o další témata, je dostupný na adrese
www.cnbprovsechny.cnb.cz.

TECHNOLOGIE
Nový projekt vymáhání
pohledávek pro ČMSS
Společnost Unicorn Systems spolu s partnerem
CollectionsPro ke konci roku 2010 úspěšně dokončila projekt restrukturalizace procesu vymáhání pohledávek pro ČMSS. Projekt restrukturalizace vymáhání pohledávek začal na sklonku
roku 2009 a měl za cíl návrh a následnou implementaci nového business procesu včetně zajištění
vhodné softwarové podpory cílového řešení.

iPhone 5 má podporovat
bezkontaktní platby

Nová generace populárního iPhonu bude zřejmě
sloužit i jako digitální peněženka a s telefonem
bude možné i platit. Apple plánuje představit
spolu s připravovaným iPhonem služby, díky kterým bude možné telefon použít jako mobilní peněženku. Služby chce Apple postavit na konceptu
bezkontaktních plateb. Telefon by se tak stal alternativou pro platební karty v místech, kde by
obchodníci tuto službu podporovali.

Softwarové pirátství
ve firmách loni kleslo

Softwarové pirátství v tuzemských firmách je na
ústupu. Loni podíl nelegálních programů klesl o
3 p. b. zhruba na 30 %. V domácnostech naopak
softwarové pirátství roste a podíl programů bez
zaplacené licence je už poloviční. Odhadla to
protipirátská organizace BSA.

MC MoneySend v Evropě

Russian Standard Bank (RSB) oznámila, že jako
první z evropských bank bude poskytovat službu
vnitrostátních převodů peněz mezi jednotlivci na
platformě MasterCard MoneySend. Program,
spouštěný v rámci balíčku služeb pro zákazníky
RSB nazvaného RS-Express, umožní klientům
banky platby z karty na kartu. Držitelé karet
MasterCard a Maestro vydaných RSB budou moci posílat peníze přímo dalším klientům banky
RSB, kteří jsou majiteli těchto karet, i jiným držitelům karet MasterCard a Maestro vydaných
ostatními bankami v Rusku. Jedná se o první
službu peněžních převodů mezi jednotlivci pomocí karet MasterCard v Rusku.
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Hypoteční trh po dvou letech poklesu rostl o 15 %

Davos: Růst ekonomiky
musí poznat i chudí

Tuzemský trh hypoték loni po dvou letech poklesu meziročně stoupl. Tuzemské
banky poskytly loni občanům téměř 51 000 hypoték za 84,8 mld. Kč, což byl v
meziročním srovnání téměř 15% nárůst objemu nově poskytnutých úvěrů. Vyplývá
to ze statistik MMR. "S objemem přesahujícím 84 mld. Kč jde o čtvrtý nejlepší rok v
historii českých hypotečních úvěrů. Růst je přitom založen na zdravém vývoji ekonomiky, protože byl tažen zejména novou produkcí, což je pozitivní pro celý trh. Zároveň se ze současného vývoje dá odhadovat, že žádná velká překvapení nemůžeme za
současných podmínek na hypotečním trhu očekávat," uvedl generální ředitel Hypoteční banky Jan Sadil. Celkově loni hypoteční banky poskytly občanům, firmám i
obcím a městům hypotéky za necelých 96 mld. Kč. V roce 2009 byl objem poskytnutých hypoték 89,7
mld. Kč. Celkem od počátku činnosti v polovině 90. let hypoteční banky v ČR uzavřely přes 0,5 mil.
hypoték za více než 1 bil. Kč. Hypoteční banka, která je jedničkou na tuzemském trhu, loni poskytla
více než 16 000 hypotečních úvěrů v celkovém objemu 27 mld. Kč. V roce 2009 banka poskytla hypotéky za více než 28 mld. Kč. Z dalších bank pak Raiffeisenbank zvýšila loni objem nově poskytnutých
hypoték meziročně o 40 % na 13,95 mld. Kč. UniCredit Bank loni stoupl objem nově poskytnutých
hypoték meziročně také o 40 %, a to na 6 mld. Kč. Ostatní banky zatím výsledky nezveřejnily.

Citibank v ČR mění strategii

Česká pobočka Citibank opět mění strategii a dává zelenou poskytování spotřebitelských půjček. Důvodem jsou podle zástupců banky měnící se potřeby klientů, ne ekonomická situace, píše deník E15.
Zmíněný typ úvěrů banka během krize zmrazila a domácnostem poskytovala jen úvěry z kreditních
karet. Loni na jaře navíc celé portfolio spotřebitelských půjček prodala Raiffeisenbank.

UniCredit zvýšila objem nových hypoték o 40 %

UniCredit Bank loni zvýšila objem nově poskytnutých hypoték meziročně o 40 % na 6 mld. Kč. Banka celkem poskytla zhruba 3000 hypoték.

ČMSS požaduje po ÚOHS zaplacení 2 mil. Kč

ČMSS požaduje po Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zaplacení zhruba 2 mil. Kč. Jde o úroky z
pokuty 20,5 mil. Kč, kterou spořitelna musela zaplatit za účast v údajném kartelu o nedovolené výměně
informací. "Žádost spořitelny o zaplacení úroků z nezákonně vybrané pokuty je v současné době opětovně posuzována v druhoinstančním řízení," uvedl k případu předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Erste Group: Nová divize v oblasti nemovitostí

Rakouská finanční skupina Erste Group vytvořila novou obchodní divizi
pro podnikání v oblasti realit Erste Group Immorent. Změna se týká i podnikání v ČR, kde Erste vlastní Českou spořitelnu. Developer a poskytovatel leasingového financování nemovitostí Immorent ČR změnil název na
Erste Group Immorent ČR. "Pro korporátní klienty České spořitelny znamená vznik Erste Group Immorent přístup ke komplexnějším službám v
oblasti financování nemovitostí. Nad rámec standardního úvěrování budeme schopni pod jednou značkou nabídnout také leasing nemovitostí a o to lépe plnit individuální potřeby
klientů," uvedl ředitel úseku realitních obchodů ČS Kamil Kosman. Zaměřit se chce také na leasing
nemovitostí pro obce a města. Portfolio úvěrů a leasingu Erste Group Immorent je zhruba 13 mld. EUR,
tedy asi 316 mld. Kč. V Praze má Erste Group Immorent ČR za sebou výstavbu několika kancelářských
center. Patří mezi ně Avenir Business Park v Nových Butovicích, Gemini Centre na Pankráci nebo Futurama Business Park v Karlíně. V současnosti staví další kanceláře na Smíchově.

Raiffeisenbank: Výběr hotovosti v bance zdarma

Raiffeisenbank umožní uživatelům eKonta jednou měsíčně vybírat hotovost na přepážkách banky
zdarma. Doposud poplatek za výběr hotovosti na přepážce banky činil 60 Kč. „Klienti poplatek za výběr hotovosti označují za jeden z nejvíce problematických poplatků. Proto jsme se rozhodli jednou měsíčně klientům umožnit výběr hotovosti zdarma, navíc zůstává v platnosti výhoda dvou výběrů z bankomatu měsíčně zdarma. Podle našich průzkumů přitom klienti nejčastěji využívají výběr hotovosti třikrát
měsíčně, u nás tak mohou mít všechny tyto tři výběry zdarma,“ uvedl ředitel bankovnictví pro soukromé
osoby a podnikatele Jiří Čapek. Částka za druhý a další výběr hotovosti v kalendářním měsíci se nemění.

Hypoteční banka upravuje od 1. února sazby

Hypoteční banka upravuje k 1. únoru sazby hypotečních úvěrů. O jednu desetinu procenta se zvýší
sazby u tříletých a desetiletých fixací. U pětiletých bude navýšení o dvě desetiny procenta. Naopak mírné snížení sazeb se dotkne jednoletých fixací (o jednu desetinu procenta) a především patnáctiletých a
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Zástupci podnikatelských kruhů uzavřeli letošní
ročník Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu prohlášením, že nastupující oživení
globální ekonomiky musí být přínosné pro
všechny včetně chudých zemí. Fórum se věnovalo převážně problémům eurozóny, jednání ale poznamenala i eskalace napětí v Egyptě. Šéfové
nadnárodních koncernů a další podnikatelé se
shodli na tom, že by z hospodářského růstu neměli profitovat jen některé země, případně skupiny. Pokud by to tak bylo, je třeba se připravit na
to, že svět se bude setkávat s dalšími násilnostmi
podobným těm v Egyptě a také v Tunisku.

Dow Jones nad 12 000 b.

Dow Jonesův index, nejsledovanější indikátor
vývoje cen akcií na burze v New Yorku, 26. ledna poprvé od června 2008 vystoupil nad psychologicky důležitou hranici 12 000 bodů.

Varování před
růstem cen potravin

Šéfové vlád v Davosu varovali před prudkým
růstem cen potravin, který vede v řadě chudších
zemí světa závislých na dovozu potravin k nepokojům. Někteří žádali přísnější regulaci spekulativních obchodů, zástupci firem a někteří představitelé vlád a mezinárodních institucí však omezování obchodů odmítají. Namísto toho navrhují
řešení, která odstraní překážky růstu produkce a
skoncují s využíváním značné části zemědělské
produkce k výrobě pohonných hmot.

MMF zvýšil odhad růstu
globální ekonomiky

MMF zvýšil odhad růstu globální ekonomiky na
letošní rok na 4,4 %, zatímco dosud počítal s růstem 4,2 %. Výhled na příští rok ale nechal beze
změn a nadále předpokládá růst o 4,5 %.

Vláda USA prý nebyla
připravena na krizi

Vláda USA nebyla připravená na finanční krizi a
nedůslednou reakcí na ni zvýšila nejistotu a paniku na trzích. Vyplývá to z vyšetřování zvláštní
komise Kongresu. Krizi podle ní šlo předejít. Selhal ale dozor nad trhem, i když měl nástroje k
tomu, aby finanční krizi zabránil. Dalšími faktory, které k ní přispěly, byly chyby manažerů a
bezhlavé riskování na Wall Street.

Inflace v EMU roste

Roční míra inflace podle prvního odhadu Eurostatu v eurozóně v lednu stoupla na 2,4 %. V
prosinci činila 2,2 %, uvedli dnes statistici.

Nové dvoueuro

Německá kacléřka Angela Merkelová představila
novou dvoueurovou minci, na které je motiv katedrály v Kolíně nad Rýnem. Nová mince má být
vydána koncem ledna v objemu 30 mil. kusů.

Investoři
zatracují Evropu

Evropa se pro investory stává zapovězeným kontinentem. Mají strach z problémů eurozóny. Celých 59 % z nich si dokonce myslí, že do roku
2016 přestane jedna nebo více ze 17 členských
zemí platit eurem. Podle 11 % investorů to bude
již za rok. Evropa je proto podle nich nejhorším
regionem, kde se dá investovat. Čtyři z 10 respondentů se domnívají, že investice do evropských aktiv je špatným krokem. Na popularitě
získávají burzy v USA. Rozvíjející se země ztrá-
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delších fixací. „K úpravám úrokových sazeb hypotečních úvěrů jsme museli přistoupit vzhledem k vývoji
cen peněz na mezibankovních a především dluhopisových trzích. I když sazby u některých fixací
v současné době mírně rostou, stále platí, že jejich aktuální výše je na dlouhodobém minimu, a proto je
stále ten správný čas na sjednání hypotečního úvěru. Vzhledem k nastartování nového měnového cyklu
spojeného s růstem sazeb, jsou nyní pro klienty výhodné zejména dlouhodobé fixace,“ komentoval zvýšení sazeb Martin Vašek, náměstek generálního ředitele Hypoteční banky pro věci finanční.

ČEB loni klesl čistý zisk na 82,4 mil. Kč

Státní České exportní bance za loňský rok podle předběžných neauditovaných výsledků klesl čistý zisk
na 82,4 mil. Kč. Za rok 2009 měla banka čistý zisk přes 94 mil. Kč. Bilanční suma banky loni stoupla o
zhruba 30 % na 64,8 mld. Kč. Zisk banky před zdaněním dosáhl výše 228,7 mil. Kč.

Stavební spořitelny se brání škrtům

Stavební spořitelny se obávají změn, které chce letos předložit vládě
ministr financí Miroslav Kalousek. Spořitelny se obávají, že podmínka
utratit naspořené peníze na bydlení (jinak by přišli o peníze od státu) by
systém připravila o velkou část klientů. "Účelovost by zničila podstatu
systému. Stavební spořitelny potřebují přátelské klienty, kteří si nechávají zhodnocovat svoje prostředky, aby bylo z čeho financovat úvěry na
bydlení ostatním klientům," řekl Jiří Šedivý z AČSS. Podle Vladimíra
Staňury, šéfa ČMSS, je na jeden úvěr zapotřebí čtyři až pět přátelských
klientů. Zástupci stavebních spořitelen se snaží zákonodárce přesvědčit, aby se účelovost neomezila jen
na bydlení, ale aby lidé mohli úspory na stavebním spoření použít například pro zajištění na stáří nebo
na vzdělání či jiný vládou podporovaný účel.

LBBW Bank členem projektu revolucnihypoteka.cz

LBBW Bank se zapojila do projektu revolucnihypoteka.cz. Rozšiřuje tak své dosavadní obchodní
příležitosti a možnosti distribuce svých produktů. Internetový portál www.revolucnihypoteka.cz nabízí
srovnání nabídek konkurenčních bank poskytujících hypoteční úvěry.

Kolem 17 000 lidí má majetek na velké investice

V ČR je zhruba 17 000 osob, jejichž majetek určený k investování přesahuje 10 mil. Kč. Jejich počet
by přitom v následujících letech měl růst o více než 4 % ročně a v roce 2013 by měl přesáhnout 20 000.
Vyplývá to z odhadů ČSOB. Klienty privátního bankovnictví je v ČR z celkového počtu majetných zhruba 8500 lidí. Největší skupinu mezi majetnými lidmi představují majitelé společností, těch je zhruba
6000. Následují osoby samostatně výdělečně činné, kterých je kolem 4000. Mezi další skupiny patří
dřívější majitelé firem, manažeři nebo restituenti.

Odvody do Fondu pojištění vkladů vzrostly

Banky, stavební spořitelny a družstevní záložny za loňský rok odvedou do FPV zhruba 4,5 mld. Kč. Za
rok 2009 finanční instituce odvedly do fondu necelé 2 mld. Kč. Důvodem nárůstu je zvýšení příspěvků
od července. Finanční rezervy fondu by měly stoupnout podle odhadů na více než 18 mld. Kč.

Výsledky ankety spokojenosti

Podle výsledků ankety spokojenosti v rámci privátní a firemní klientely Commerzbank, kterou připravila banka ve spolupráci s GfK Czech, jsou nejlépe hodnocenou částí banky bankovní poradci. Více než
90 % dotazovaných respondentů privátního bankovnictví hodnotilo bankovní poradce výborně z hlediska jejich odborné úrovně, profesní erudovanosti, časové flexibility a porozumění potřebám klienta i
aktivního chování. Nejvyššímu ohodnocení se i ve firemní oblasti těší především bankovní poradci.

KAPITÁLOVÝ TRH

Vláda chce zpřísnit kontrolu komoditních burz
Stát chce zpřísnit požadavky na zakladatele komoditních burz a zároveň hodlá zlepšit dohled nad jejich provozem. Vyplývá to z novely zákona o komoditních burzách, kterou připravilo MPO.

Nový ČSOB Multi Invest

Investorům je k dispozici nově otevřený fond – KBC Master fund ČSOB Multi Invest. Minimální
investice ke 5000 Kč jednorázově (nebo 500 Kč pravidelně). Jedná se o fond fondů investující do celého
portfolia produktů z oblasti peněžního trhu, dluhopisů a akcií. Je vhodný především pro konzervativně
smýšlející klienty hledající vyšší potenciál výnosu než v současné době nabízejí depozitní produkty,

Tržby Partners dosáhly loni 1,09 mld. Kč

Tržby poradenské firmy Partners dosáhly loni podle předběžných výsledků 1,09 mld. Kč, což představovalo meziroční nárůst téměř o 30 %. Vedení společnosti očekává, že růstový bude i rok 2011.

Společnost LEGENDOR spol. s r. o. Vás zve 2. března na seminář:

RIZIKO LIKVIDITY

Lektor: Mgr. David Zeman
Účastníci se seznámí s podstatou a typy rizika likvidity, jeho
měřením, stressovým testováním a řízením. Probrán bude
i regulatorní přístup k řízení rizika likvidity.
Bližší informace na www.legendor.cz nebo na tel.: 224 247 268
Mgr. Jitka Hauptvogelová, e-mail: hauptvogelova@legendor.cz
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cejí lesk. Hitem letošního roku by měly být akcie, druhým tipem jsou komodity.

Objem přeshraničních
úvěrů bank stoupl

Světové banky zvýšily ve 3. čtvrtletí objem
svých zahraničních úvěrů o 624 mld. USD, to
znamená o 2 %, téměř na 31 bil. USD. Úvěry pro
zadlužené ekonomiky eurozóny v čele s Řeckem
dočasně oživily, sdělila ve zprávě Banka pro mezinárodní platební vyrovnání (BIS), která přeshraniční úvěrové aktivity bank monitoruje.

MMF: Finanční stabilita
bude dál ohrožena

Nejednotný hospodářský růst ve světě v příštích
dvou letech patrně způsobí, že finanční stabilita
bude nadále ohrožena, uvedl MMF. Zatímco
mladé tržní ekonomiky se z globální krize více či
méně zotavily a vrátily se k silnému růstu, ve vyspělých zemích je růst hospodářství jen vlažný.

OSN: Ekonomický model
se musí změnit

Pokud se nynější ekonomický model nedočká reforem, bude z hlediska ochrany životního prostředí globálním sebevražedným paktem, který
povede ke katastrofě, řekl v Davosu generální
tajemník OSN Pan Ki-mun. Je proto na politické
a podnikatelské elitě, aby provedla ekonomickou
revoluci a zachránila planetu.

Čína zavádí daň
z nemovitostí

Čína se rozhodla vůbec poprvé zavést daň z nemovitostí, aby zbrzdila rychlý růst cen na realitním trhu. Ten je vedle potravin jednou z hlavních
příčin současného růstu inflace v Číně. Opatření
se bude zavádět postupně a zatím platí pro dvě
města, kde je růst cen realit největším problémem, tj. v Šanghaji a Čchung-čchingu.

Skončily další 4 banky

Americké regulační úřady nechaly zavřít další
čtyři menší banky, které nezvládly dopady finanční krize. Od začátku roku tak ve Spojených
státech muselo skončit už 11 finančních ústavů.

Fed bude pokračovat
v nákupu dluhopisů

Centrální banka Fed bude nadále pokračovat ve
svém programu nákupu dluhopisů v hodnotě 600
mld. USD, kterým se snaží podpořit domácí ekonomiku. Americká ekonomika sice pokračuje v
oživování, avšak ekonomický růst není natolik
silný, aby snížil vysokou nezaměstnanost.

Ekonomika USA: +3,2 %

Růst ekonomiky USA loni ve 4. čtvrtletí zrychlil
na 3,2 % z 2,6 % za 3. čtvrtletí. Spotřebitelské
výdaje vykázaly na konci minulého roku nejvyšší
nárůst za více než čtyři roky.

S&P snížila rating
Japonska na AA minus

Ratingová agentura Standard & Poor's Ratings
Services snížila hlavní devizový rating Japonska
na stupeň AA minus, zatímco dosud hodnotila
závazky třetí největší ekonomiky světa na stupni
AA. Japonsko patří k nejzadluženějším zemím
vyspělého světa.

Vláda prodala poslední
účast v bance Citigroup

Americké ministerstvo financí získalo asi 312,2
mil. USD z prodeje warrantů, které drželo v Citigroup. Prodej cenných papírů byl poslední snahou vlády získat zpět co největší část ze zhruba
700 mld. USD, které administrativa prezidenta

strana 4

POJIŠŤOVNY A PENZIJNÍ FONDY

Pojišťovny šetřily o 14 % víc podezřelých škod
Pojišťovny loni prošetřovaly 5142 podezřelých škod, což bylo o 14 % více
než v roce 2009. Celková hodnota odhalených případů činila 625 mil. Kč,
byla tedy o 1 % nižší než předloni. Informovala o tom ČAP. Podle světových statistik patří mezi podvody zhruba každý sedmý případ, který klient
pojišťovnám ohlásí. Hodnota odhalených podvodů klesla hlavně v pojištění
motorových vozidel. V tomto oboru je tradičně odhaleno nejvíce pojistných
podvodů a evidována nejvyšší prokázaná hodnota podvodů ze všech oblastí
pojištění. "Ačkoli jsme i loni v této oblasti zaznamenali 3% nárůst počtu šetřených případů, pokles prokázané hodnoty o 16 % svědčí o tom, že odhalené případy pojistných podvodů se týkaly nižších škod než
v předchozím období," uvedl specialista pro prevenci pojistných podvodů ČAP Ondřej Karel.

Standard and Poor's potvrdila ČP rating A plus

Ratingová agentura Standard and Poor's potvrdila České pojišťovně rating finanční síly A plus. ČP tak
má maximální možný rating, který lze v ČR získat. Stejnou známkou je totiž hodnocena i ČR.

Počasí způsobilo tisíce škod za desítky milionů

Tisíce pojistných událostí za desítky milionů korun způsobily klientům tuzemských pojišťoven rozmary počasí v letošním roce. Škody vzniklé následkem tíhy sněhu jsou letos zatím vyšší než škody, které
lidem způsobila velká voda. Vyplývá to z ankety mezi největšími pojišťovnami.

Kalamity si vyžádaly škody za 12 mil. Kč

Sníh a velká voda způsobily klientům Generali za první tři týdny letošního roku na 500 škod za 12 mil.
Kč. Jde přibližně o stejný objem škod jako loni. Tehdy v první polovině ledna udeřila sněhová kalamita
Daisy. Sněhové škody převyšují trojnásobně povodňové.

Účet za tíhu sněhu se zastavil na 29 mil. Kč

Jak letošní velká voda postupně opadá, přibývá hlášení vzniklých škod. Česká pojišťovna jich eviduje
více než 700 s odhadovaným pojistným plněním kolem 16,5 mil. Kč.

UNIQA vybrala na pojistném o 6 % meziročně více

Pojišťovna UNIQA vybrala loni na pojistném 5 mld. Kč, tj. meziročně téměř o 6 % více. UNIQA předběžně odhaduje, že její zisk před zdaněním za rok 2010 překročí hranici 200 mil. Kč. Počet smluv ve
kmeni pojišťovny dosáhl koncem minulého roku hranice 600 000, což představovalo meziroční nárůst o
11 %. Počet smluv neživotního pojištění vzrostl o necelých 13 % a životních smluv takřka o 6 %.

VIG zvýšila hrubý zisk o 15 %

Rakouská pojišťovací skupina Vienna Insurance Group (VIG) loni zvýšila hrubý zisk o 15 % na 505
mil. EUR (12,2 mld. Kč). Letos očekává nárůst zisku zhruba o 10 %. Předepsané pojistné VIG loni
stouplo o 6 % na 8,7 mld. EUR, v ČR se pojistné zvýšilo o 10 % na 1,8 mld. EUR. Na Slovensku růst
činil 3 % na 659 mil. EUR. Společnost uvedla, že navrhla zvýšení dividendy o 11 % na 1 EUR na akcii.

ČP využívá speciální sanační technologii

Česká pojišťovna dnes díky novým technologiím dokáže svým klientům opravy po požárech urychlit.
„Speciální technologie nástřiku stěn je unikátní novinkou v oblasti sanací po požáru, kterou jako první
pojistitel v ČR ve spolupráci se společností Belfor využíváme,“ uvádí Petr Pokorný, vrchní disponent
TOP likvidace pojistných událostí ČP.

Počet vozů s povinným ručením stoupl na 6,6 mil.

Počet vozů pojištěných v rámci pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel, tzv. povinného
ručení, loni stoupl o 123 000 na 6,633 mil. aut. Nejvíce klientů získaly loni pojišťovny Slavia a Allianz,
největší úbytek měla Česká pojišťovna. Vyplývá to z webu ČKP. Pojišťovně Slavia přibylo loni 79 000
smluv povinného ručení, Allianz 53 000. Naopak o 150 000 smluv méně proti konci roku 2009 měla ČP.

Převod z povinného ručení na havarijní pojištění

Řidiči s vysokým bonusem na povinném ručení, ale bez bonusu na havarijním pojištění, mohou nyní u
Slavia pojišťovny získat havarijní pojištění se slevou. Pojišťovna jim převede celý bonus z povinného
ručení na havarijní pojišťění. Řidiči s dlouhým bezeškodným průběhem mohou ušetřit až tisíce korun.

LEASING

Nové značkové financování Kia Finance
Společnost ČSOB Leasing se v lednu stala oficiálním partnerem společnosti Kia Motors a bude nově
nabízet značkové financování pod názvem Kia Finance. Zájemcům o vozy značky Kia bude ČSOB Leasing nabízet plnou produktovou škálu včetně pojištění.

Baracka Obamy během finanční krize použila na
podporu finančního sektoru.

Zisk Sberbank stoupl

Čistý zisk největší ruské banky Sberbank loni
prudce stoupl na 184 mld. rublů (110 mld. Kč) z
21,7 mld. rublů v roce 2009.

BoA vykázala ztrátu

Bank of America (BoA) ve 4. čtvrtletí prodělala
1,2 mld. USD kvůli odpisům hodnoty hypotečních aktivit. Zaznamenala tak druhou čtvrtletní
ztrátu za sebou. Bez zahrnutí odpisů u hypotečních aktivit banka vydělala 756 mil. USD. Celkové tržby však klesly o 11 % na 22,7 mld. USD.

Obamovým ekonomickým
poradcem šéf GE Immelt

Americký prezident Barack Obama jmenuje šéfa
největšího amerického konglomerátu General
Electric Jeffreyho Immelta předsedou svého nového poradního sboru, který se bude zaměřovat
na podporu ekonomického růstu a podnikatelského sektoru. Zároveň svůj odchod z čela jiného
prezidentova poradního sboru, který se počátkem
února rozpustí, odstupuje Paul Volcker.

Francie chce reformu MMF

Francie chce rozšířit úlohu MMF o sledování
oběhu kapitálu a nerovnováhy světové ekonomiky, uvedl Nicolas Sarkozy: "Navrhneme skupině
G20 vypracovat kodex chování v oblasti správy
oběhu kapitálu." MMF by měl vykonávat dohled
nad pohybem kapitálu podle kritérií, která by definovala nerovnosti mezi zeměmi. Francie podporuje i myšlenku zdanit finanční transakce.

EBRD předpovídá růst

Růst ve 29 nových
tržních ekonomikách
střední a východní
Evropy a Asie, v
nichž působí EBRD,
by měl být letos stejně jako loni 4,2 %
HDP. Pravidelná předpověď EBRD též varuje
před zvýšenými riziky, například před důsledky
vysoké inflace v rozvinutých zemích.

Španělsko částečně
převezme spořitelny

Španělská vláda částečně převezme slabé regionální spořitelny do svého vlastnictví, pokud do
sedmi měsíců nezískají od soukromých investorů
nový kapitál. Celkový objem kapitálové injekce
do spořitelen by neměl přesáhnout 20 mld. EUR.
Soukromé odhady počítaly s ohledem na to, že v
cajas se koncentrují špatné úvěry do nemovitostí,
s nutností získat až 100 mld. EUR.

MC se v Bratislavě
podílí na městské kartě

Bratislava registruje velký zájem o svou městskou kartu, která spojuje výhody městských karet
(MHD kupon, slevy, vstupenka do knihovny) s
platební kartou. Bratislavskou městskou kartu
zatím vydávají tři slovenské banky, další už deklarovaly svůj zájem. Karta obsahuje i technologii MasterCard PayPass, která otevírá další možnosti využití. Město investuje jen do propagace
karty, přípravu projektu financovaly banky.
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