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MĚSÍČNÍK VYDAVATELSTVÍ ECONOMIA  

KOMENTÁŘ 

EKONOMIKA 
Míra nezaměstnanosti v lednu: 9,8 % 

Míra nezaměstnanosti v ČR v lednu vzrostla na 9,8 % z prosincových 9,2 %. Loni v lednu činil lidí 
bez práce 6,8 %. Pracovní úřady evidovaly ke konci ledna 574 226 uchazečů o zaměstnání. V porovnání 
s koncem předchozího měsíce je jejich o 35 090 více a proti lednu roku 2009 dokonce o 176 165 více. 

Zahraniční obchod loni v rekordním přebytku  
Zahraniční obchod ČR skončil v loňském roce rekordním přebytkem 153,2 mld. Kč, což byl meziroč-

ně o 85,9 mld. Kč lepší výsledek. V samotném prosinci obchodní bilance skončila přebytkem 2,8 mld. 
Kč, což proti prosinci 2008 představuje meziroční zlepšení o 11,9 mld. Kč. Oznámil to ČSÚ. 

ČNB počítá s růstem ekonomiky o 1,4 % 
ČNB ponechala v nové prognóze odhad růstu ekonomiky v letošním roce na 1,4 %. Pro 
příští rok odhad růstu HDP mírně zhoršila na 2,1 %. Podle guvernéra Zdeňka Tůmy 
trvalejší vzestup ekonomiky přijde až v příštím roce v souvislosti s výraznějším ožive-
ním v zahraničí. Letos ekonomika podle ČNB nejdříve v 1. čtvrtletí stoupne až ke 2 %, 
poté bude růst zvolňovat. Prognóza počítá podle Tůmy se stabilitou tržních úrokových 
sazeb v první polovině roku, poté s jejich postupným růstem. Inflace v 1. pololetí po-
roste a ve 2. pololetí stoupne kvůli daňovým změnám až nad 2 %. V 1. čtvrtletí 2011 by 

měla být inflace na 2 % a ve 2. čtvrtletí 2011 na 2,1 %. "Spotřeba domácností zůstane letos utlumená, 
proto nevidíme inflaci letos jako významné riziko," uvedl Tůma. Hlavní rizika, která by mohla ohrozit 
nový odhadovaný vývoj, jsou vyrovnaná. Pro i proti růstu cen by mohl působit vývoj nominálních mezd. 
Průměrný kurz koruny letos ČNB očekává na 25,50 Kč/EUR, příští rok posílení na 25,20 Kč/EUR.  

Bankovní rada ČNB nechala sazby beze změny  
Bankovní rada ČNB nechala úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba tak zůstala na 1 %, 

což je historicky nejnižší úroveň. Zasedání bankovní rady ČNB se zúčastnilo všech sedm jejích členů.   

Čeští bankéři se v pondělí 1. února odpoledne 
sešli s ministrem financí Eduardem Janotou. 
Informovali jej o situaci v úvěrování firem, 
přičemž ministr vyjádřil porozumění pro jejich 
argumenty. Na setkání opakovaně zaznělo, že 
banky v důsledku krize registrují nižší zájem o 
úvěry od firemních klientů. „Zvýšení rizika 
v ekonomice se ve vývoji financování 
firem samozřejmě promítlo. Objem 
nových úvěrů poskytnutých podni-
kům za leden až listopad 2009 byl o 
7,2 % nižší než v roce předchozím. 
Tento vývoj však zdaleka nekopíruje 
propad průmyslové produkce, jež za 
stejné období meziročně dosáhl 
zhruba dvojnásobku, konkrétně 14 %,“ uvedl 
prezident České bankovní asociace Jiří Kunert. 

Banky navíc loni své půjčky pro podniky 
výrazně zlevnily. Průměrná úroková sazba no-
vých úvěrů v tomto segmentu klesla ze 4,89 % 
v prosinci 2008 na 4,14 % v prosinci 2009. 
„Není tedy pravda, že sazby nekopírují zlevňo-
vání peněz ze strany ČNB. V době, kdy ekono-
mická recese pokračuje a množství rizikových 
úvěrů roste, banky zlevnily finance pro firmy o 
více než patnáct procent,“ zdůraznil Jiří Kunert. 

Situace přitom není pro peněžní ústavy jedno-
duchá. Ukazuje se to na vývoji tzv. klasifikova-
ných půjček. Jejich objem loni stoupl u podniků 
o více než polovinu a tvoří nyní 16,38 % ze 
všech poskytnutých.  

Nelehká ekonomická situace firem se také 
odráží v rozdílné poptávce po penězích v růz-
ných odvětvích. V těžebním sektoru klesl ob-
jem poskytnutých půjček o 21,8 %; v dopravě 
šlo o 9,5 % a ve zpracovatelském průmyslu o 
10,3 %. Naopak o 29,5 % stoupl objem úvěrů v 
energetice, ve stavebnictví dokonce o 47,4 %. 

Přes všechny tyto potíže se financo-
vání průmyslu a služeb nezastavilo a 
jeho úroveň rozhodně nepředstavuje 
výraznější riziko pro další hospodář-
ský vývoj. Potvrzují to i konjunktu-
rální průzkumy ČSÚ. Drtivá většina 
firem v nich označuje za hlavní bari-
éru růstu nedostatek zakázek, potíže 

s financováním vidí jako zásadní problém méně 
než 5 % z nich – aktuálně dokonce jen 3,4 %.  

„Je tedy zjevné, že několikaprocentní pokles 
úvěrování je jednoznačně důsledkem a nikoli 
příčinou problémů české ekonomik. Banky ani 
v této době nemohou rezignovat na obezřetnost 
při nakládání s prostředky svých klientů,“ pro-
hlásil prezident ČBA Jiří Kunert. 

Nedostatek odbytu se také projevuje pokle-
sem krátkodobých půjček pro financování výro-
by a pohledávek. V prosinci meziročně klesly 
asi o 22,7 %. Naopak dlouhodobé úvěry dokon-
ce rostou, a to o 4,3 %. Stejně tak rostou obje-
my půjček obyvatelům, meziročně zhruba o 11 
%. Celkový objem všech úvěrů vzrostl za rok 
2009 o 1,3 %. 

Bankéři se sešli s ministrem financí 
Úvěry pro podniky loni zlevnily zhruba o 15 % 
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Čapek v Raiffeisenbank 
Novým výkonným ředitelem Raif-
feisenbank zodpovědným za retai-
lové bankovnictví se stal Jiří Ča-
pek. Do banky přichází z mateřské 
Raiffeisen International, kde měl na 
starosti řízení prodejních kanálů 

skupiny v 15 zemích SVE. Dosavadní šéf retailo-
vého bankovnictví Mario Drosc zůstává členem 
představenstva Raiffeisenbank a přebírá širší od-
povědnost za obchodní aktivity banky. Před ná-
stupem do skupiny Raiffeisen pracoval Čapek ve 
slovenské VÚB, rovněž působil v Komerční ban-
ce či v konzultantské společnosti McKinsey.  
Noví šéfové poboček ČNB  
Novým ředitelem pobočky ČNB v Hradci Králo-
vé se stal Václav Albrecht (51) a pobočky v Brně 
Lubomír Gerák (52). Albrecht působí v ČNB od 
roku 1993, předtím byl ředitelem pobočky v Br-
ně, pracoval ve vedoucích funkcích na úseku 
hospodářských služeb. Gerák pracuje v bankov-
nictví od roku 1982, působil v České spořitelně a 
poté v Komerční bance. Od léta 2009 působil ja-
ko náměstek ředitele pobočky ČNB v Brně.  
Šéf ČPP Jakub Strnad 
odchází do Allianz 
Předseda představenstva a generální ředitel Čes-
ké podnikatelské pojišťovny Jakub Strnad odchá-
zí po pěti letech ze skupiny Vienna Insurance 
Group v ČR. Stane se novým členem představen-
stva Allianz pojišťovny a jeho předsedou.  
Nové vedení skupiny PPF  
Vedení skupiny PPF se s novým rokem změnilo. 
Operativní řízení impéria definitivně převzal Jiří 
Šmejc, nejbližší Kellnerův společník, který se 
dosud soustředil na aktivity v Rusku. "Během po-
sledního roku jsme zvýšili hodnotu investic PPF. 
A shodli jsme se, že je čas cíleněji řešit exekutivu 
skupiny jako celku. K tomu si teď uvolňuji ruce i 
kalendář," vysvětluje Šmejc. Ten se opírá o nově 
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V lednovém vydání časopisu  
Bankovnictví si přečtete … 

 

• Rozhovor s Henri Bonnetem, 
novým šéfem Komerční banky  
• Analýzu S&P bank ve světě 
• Výsledky průzkumu o lepší     
e-komunikaci bank s klienty 
• Prognózu růstu bankovního 
sektoru do roku 2012 
• Anketu mezi zástupci financí  
a IT o jejich výhledu na rok 2010 

 

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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Nová prognóza ministerstva financí: +1,3 % 
Ministerstvo financí podle nové makroekonomické prognózy očekává, že česká ekonomika letos 

vzroste o 1,3 % a to především díky exportní poptávce. Domácí poptávka MF naopak zůstane pod tla-
kem díky nárůstu nezaměstnanosti. Průměrná inflace by se měla pohybovat kolem 2 %.  

Pozice českých domácností je nejlepší v regionu 
Čistá finanční pozice tuzemských domácností, tj. jejich aktiva po odečtení dluhů v poměru k HDP, se 

loni zlepšila poté, co stoupla na více než 42 % HDP. ČR tak patří absolutní prvenství v regionu, uvádí 
studie UniCredit Bank. Projevy globální krize jsou také podle banky v ČR mírnější než ve většině zemí 
střední a východní Evropy. Výhled pro období 2010 až 2011 naznačuje podle UniCredit Bank stabilitu 
finanční pozice českých domácností. Růst aktiv bude vzhledem k pomalému růstu ekonomiky spíše 
mírný a zřejmě nepřekročí v průměru 6 % ročně. "Těžiště úspor zůstane v bezpečných bankovních pro-
duktech, zároveň budou domácnosti více než jinde diverzifikovat úspory do akcií a jiných cenných papí-
rů," uvádí studie. Banka ale varuje, že v ČR je pomalý přírůstek úspor domácností v penzijních fondech.  

Databáze německých firem v ČR je nyní online  
Databáze „Německé společnosti v ČR“, kterou vydává Česko-německá obchodní a průmyslová komo-

ra více než 10 let, je nyní k dispozici také online na webu www.nemeckefirmy.cz. Online databáze obsa-
huje profily téměř 1500 německých firem působících v ČR a je v českém i německém jazyce. Rychlý a 
jednoduchý přístup na profily firem usnadňuje přehledné členění a komfortní vyhledávání. Roční přístup 
do databáze stojí 1900 Kč. Údaje potřebné pro přístup si lze objednat na www.nemeckefirmy.cz. 

Program Zelená úsporám: dotace 485 mil. Kč 
Lidé loni požádali ze státního programu Zelená úsporám o dotace 485 mil. Kč. Žádosti poslalo přes 

3100 lidí. Největší zájem projevili o dotace na solární panely. Nejvíce žádostí lidé podávali v posledním 
čtvrtletí, kdy jich bylo zhruba šestkrát více než do září. Zatímco do konce září podalo žádost zhruba 440 
lidí, kteří požadovali celkem 64,3 mil. Kč, do konce prosince už to bylo 3118 lidí. 

Přitažlivými benefity jsou platy a volno navíc 
Zaměstnanecké benefity jsou společně s výší platu a dobrými vztahy s kolegy zásadním elementem, 

který zaměstnanec bere v úvahu při hodnocení spokojenosti či nespokojenosti se svou prací. Studie spo-
lečnosti pro výzkum trhu GfK Czech porovnala, jaké benefity Češi dostávají a jaké by rádi získali. Nej-
větším lákadlem je čtrnáctý plat, který by rádo obdrželo 41,7 % lidí, jenž jsou v současné době zaměst-
nání na plný pracovní úvazek. Nejčastější zaměstnaneckou výhodou, kterou čeští zaměstnavatelé posky-
tují, jsou stravenky. Pobírá je 38,5 % Čechů. Druhým nejvíce nabízeným benefitem je týden placeného 
volna navíc. Pět týdnů dovolené čerpá 31,3 % respondentů.   

Zájem o daňové ráje na Slovensku vzrostl o 27 % 
Zájem o daňové ráje na Slovensku v roce 2009 vzrostl podle zjištění ČEKIA o 27 %. Důvodem je 

globální hospodářská krize, stejně jako podnikatelská a politická atmosféra na Slovensku. Počet firem s 
vlastníkem z daňového ráje přesáhl 2400 resp. 1,55 % firem působících na Slovensku.  

Coface hlásí méně platebních selhání  
Společnost Coface ve světě ke konci roku 2009 poprvé v průběhu posledních dvou let významněji 

zaznamenala pokles počtu platebních selhání, řekl šéf Coface Czech Martin Růžička. To podle něj sice 
jasně dokazuje, že krize platební morálky je u konce, ale rozhodně prý není čas na přehnaný optimismus 
co se týká skokového zlepšování finančních podmínek firem a platební morálky. Konec krize důvěry jde 
podle Růžičky ruku v ruce s koncem recese ve většině rozvinutých zemí. "Řada firem si sáhla na své 
dno a budou se z finanční tísně dostávat pomaleji," zhodnotil Růžička situaci v ČR.  

Největším rizikem podle bankéřů politické zásahy  
Za největší riziko pro bankovní sektor považují celosvětově bankéři politické zásahy vyvolané finanč-

ní krizí. Vyplývá to ze studie Banking Banana Skins vytvořené CSFI ve spolupráci se společností PwC. 
Čeští bankéři se pak podle studie nejvíce obávají o dostupnost potřebného kapitálu a platební neschop-
nosti klientů. Podle účastníků průzkumu představuje „politizace“ bank vyplývající ze státní finanční 
pomoci a z nucených převzetí finančních institucí státem zásadní hrozbu pro finanční zdraví bank. Zá-
stupci bankovních institucí navíc tvrdí, že politika ovlivňuje jejich rozhodování o úvěrech. Problém 
politických zásahů se přitom jako riziko během 15 let pořádání průzkumu dosud nikdy neobjevil.  

Loni vzrostl počet exekucí o 30 % na 718 tisíc 
V roce 2009 soudy nařídily 718 tisíc exekucí, což je meziroční nárůst zhruba o 30 %. Vyplývá to ze 

statistických údajů Exekutorské komory a ministerstva spravedlnosti.   
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Orloj na pamětní  
stříbrné minci ČNB 

Dne 17. března vydá ČNB první 
letošní pamětní stříbrnou minci, 
která připomene 600. výročí se-
strojení Staroměstského orloje. 
Dvousetkoruna je ražena ze sli-
tiny obsahující 900 dílů stříbra a 

100 dílů mědi a vydává se ve dvojím provedení, 
v běžném a špičkovém (proof), které se liší povr-
chovou úpravou a provedením hrany. Průměr 
mince je 31 mm,  hmotnost 13 g  a síla 2,3 mm. 
K minci se dodává katalogová karta šedé barvy, 
na níž je popis mince a její plastické vyobrazení.  
Motivem lícní strany mince jsou 
postavy čtyř apoštolů ze Staro-
městského orloje umístěné ve 
čtvercovém výřezu. Mezi dvoji-
cemi apoštolů je ztvárnění vý-
zdoby posuvných dvířek z orlo-
je a nad nimi vyobrazení sochy kohouta. Po ob-
vodu dvousetkoruny je vypsán název státu 
„ČESKÁ REPUBLIKA“. Označení nominální 
hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky 
„200 Kč“ se nalézá pod čtvercovým výřezem s 
postavami apoštolů. Značka České mincovny je 
umístěna v názvu státu. Na rubové straně se na-
chází hodinový stroj Staroměstského orloje, při 
jehož levém okraji je zobrazena lebka jako sym-
bol pomíjivosti času. Po obvodu mince je opis 
„SESTROJENÍ STAROMĚSTSKÉHO ORLO-
JE“ a letopočty „1410–2010“. Autorem mince je 
akademický sochař Ivan Řehák.  

Společnost LEGENDOR spol. s r. o. Vás zve 24. února 2010 na seminář: 
DOPAD NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY  

č. 924/2007 NA PŘESHRANIČNÍ A TUZEMSKÝ PLATEBNÍ STYK  
lektor: JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.  

Na semináři budou probrány vybrané pojmy nařízení v konfrontaci se zákonem o platebním 
styku, regulace cenové politiky a související otázky. 

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

vytvořený 12členný tým nejvyššího vedení PPF. 
V něm se objevilo několik nových tváří, jež Kell-
ner získal v posledním roce. Poslední z nich, Bel-
gičan Jean-Pascal Duvieusart, se dokonce stal 
novým minoritním akcionářem PPF. Není jedi-
ným cizincem ve vedení. V čele PPF nyní stojí i 
Brit Mel Carvill či Mexičan José Garza. V širším 
vedení PFF je vedle 13 mužů jediná žena, finanč-
ní šéfka Home Credit Sonja Slavtcheva.  
Media Managerem  
v ČSOB je R. Sehnalová 
Do ČSOB přichází na místo Media Manager Re-
gina Sehnalová (35), která nahradí Pavola Ma-
čingu. V oblasti komunikace a médii se R. Se-
hnalová pohybuje téměř 15 let. Před nástupem do 
ČSOB působila ve společnosti Telefónica O2.  
Změny v organizaci  
a vedení Cleverlance 
Společnost Cleverlance a její dceřiné společnosti 
AEC a TrustPort vystupují od ledna pod oficiál-
ním názvem Cleverlance Group. Důvodem je 
rostoucí specializace IT a rozšiřování nabídky 
služeb a produktů firem. Generálním ředitelem 
Cleverlance Group se stal Jiří Bíba (45), dosa-
vadní výkonný ředitel Cleverlance. Výkonným 
ředitelem Cleverlance byl jmenován Petr Štros 
(39), který byl doposud ředitelem pro telekomu-
nikační segment. Aleš Vokrouhlík (34) se stal no-
vým ředitelem pro telekomunikační segment.   
Škeříková v MT Legal 
Dana Škeříková pracuje od ledna 2010 v týmu 
advokátní kanceláře MT Legal. Bude se speciali-
zovat především na oblast zadávání veřejných 
zakázek a PPP projektů včetně práva EU pro tyto 
oblasti. Před nástupem do MT Legal působila ja-
ko referentka odboru rozpočtu a veřejných zaká-
zek na Úřadu vlády ČR a také na odboru veřejné-
ho investování na Ministerstvu pro místní rozvoj. 

NOVÁ MINCE 
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Mezinárodní konference pod patronací FPV  
Ve všech zemích EU bude od příštího roku platit nový předpis, který výraz-
ně zkracuje lhůtu pro výplatu klientů zkrachovalých bank. Zkrácení lhůty 
vyžaduje i změnu celého systému výplaty. Fond pojištění vkladů (FPV) a 
bankovní instituce na změně již usilovně pracují. Nový systém zajistí kli-
entům zkrachovalých bank nejen rychlejší přísun k penězům, ale i snazší 
dostupnost výplatních míst. Za účelem výměny zkušeností s přípravou a 
zaváděním nových systémových řešení uspořádal v minulých dnech Fond 

pojištění vkladů v Praze mezinárodní konferenci, které se zúčastnilo na 60 delegátů nejen ze zemí EU, 
ale o své zkušenosti se přijeli podělit zástupci fondů i z Mexika, Kanady či USA. V živé diskusi na otáz-
ky odpovídali i zástupci z ČR, výkonná ředitelka FPV Renáta Kadlecová a Bořivoj Pražák, manažer 
společnosti Facility Consulting Services, která se podílí na analýzách a výběru nového IT řešení. 

Žalman letos čeká bitvu bank o úvěry firmám 
Ředitel Raiffeisenbank Lubor Žalman pro HN řekl, že v letošním roce očekává bitvu bank o úvěry 

firmám. Na druhou stranu s půjčkami domácnostem budou banky opatrnější kvůli rostoucí nezaměstna-
nosti. Podle Žalmana se zároveň nesníží rizikové marže požadované bankami na úvěry, což znamená, že 
úvěry nezlevní, naopak mohou zdražovat s tím, jak ČNB bude sazby zvedat.  

Banky v únoru zvýhodňují hypotéky 
Hypoteční banky začaly ve snaze rozhýbat hypoteční trh nabízet klientům různá zvýhodnění a nižší 

úrokové sazby. Například Hypoteční banka a Wüstenrot hypoteční banka v současnosti vyřizují hypoteč-
ní úvěry zdarma. mBank zlevnila hypotéky a nabízí úrokové sazby od 4,5 %. Některé banky přišly se 
změnami u svých nabídek již v polovině ledna. Komerční banka například zahájila akci, v rámci které 
snížila úrokovou sazbu u hypoték o 0,1 až 0,3 procentního bodu. Raiffeisenbank oznámila, že klienti 
mohou opět po více než roce získat hypoteční úvěry až do 90 % hodnoty zastavené nemovitosti.  

UniCredit Bank chce expandovat na retailový trh 
Tuzemská UniCredit, která je zatím bankou hlavně pro velké firmy a bohaté lidi, se chystá expandovat 

na masový trh. Italský vlastník už dal přeměně české dcery zelenou a do pěti let ji chce dostat mezi nej-
větší hráče v bankovních službách pro běžné Čechy. Vedle větší nabídky vkladů, hypoték a kreditních 
karet plánuje banka lákat nové klienty i na spotřebitelské půjčky. "Cílem nové strategie je zvýšit součas-
ný asi pětinový podíl příjmů z drobného bankovnictví až na polovinu z celkových tržeb," potvrdil šéf 
banky Jiří Kunert. Podle něj k tomu přispělo snížení výnosů z firemních obchodů v krizi i fakt, že ostatní 
velké banky v ČR mohly tento výpadek nahradit dobrými příjmy z poplatků a marží právě v retailu. 
"Budeme konkurovat nabídkou vkladů a základními a cenově přehlednými produkty," naznačil Kunert.  

Anketa o nejabsurdnější bankovní poplatek  
Server www.bankovnipoplatky.com vyhlásil 5. ročník ankety „o nejabsurdnější bankovní poplatek“. 

Postoupilo pět poplatků: poplatek za vklad na přepážce na vlastní účet (13 246 hlasů) 33,98 %, poplatek 
za připsání úroku (5 405 hlasů) 13,86 %, poplatek za předčasně splacený úvěr (3425 hlasů) 8,79 %, 
poplatek za zjištění zůstatku přes bankomat (3 047 hlasů) 7,82 %, poplatek za výpis z účtu zaslaný elek-
tronickou cestou (2195 hlasů) 5,63 %. O těchto pěti poplatcích se bude nyní hlasovat ve finálovém kole 
do konce února 2010, na počátku března budou vyhlášeny výsledky.  

PS zjednodušuje služby a zpřehledňuje sazebník 
Poštovní spořitelna (PS) zjednodušuje služby a zpřehledňuje sazebník. Novinkou je například Osobní 

účet PS. „Poštovní spořitelna přichází s Osobním účtem jako první vlaštovkou, která předznamenává 
další zjednodušení a zpřehlednění produktového portfolia, které bude odpovídat požadavkům dnešního 
klienta.  Pryč je doba složitých a nepřehledných balíčků, nastává doba transparentnosti,“ říká Jan Lam-
ser, člen představenstva ČSOB odpovědný za Poštovní spořitelnu.Osobní účet se přizpůsobuje požadav-
kům klienta a jeho parametry jsou nastaveny podle věku a aktivity klienta.   

Akční hypotéky bez poplatku od Hypoteční banky 
Hypoteční banka připravila pro své klienty na únor akční nabídku v podobě zvýhodněné hypotéky. 

Hypoteční úvěr s nulovým poplatkem za zpracování mohou lze získat od 1. do 28. února 2010. Nabídka 
se vztahuje na úvěry do 85 % hodnoty nemovitosti s délkou fixace úrokové sazby 5 a 10 let. Nabídka se 
nevztahuje na americkou hypotéku, předhypoteční úvěr a hypotéku bez doložení příjmů.  

mBank snížila úroky u fixací mHypotéky 
Výrazně nižší sazby, u některých variant mHypotéky o více než 2 % – to je recept mBank, jak usnad-

nit Čechům cestu k vlastnímu bydlení a „restartovat“ ochromený hypoteční trh. „Chceme rozhýbat trh s 

ECB nezměnila úrok  
Evropská centrální banka nechala základní úrok 
podle očekávání beze změny na rekordním mini-
mu 1 %, nová politika se očekává v březnu.  
Brusel přijal  
rozpočtové škrty Řecka 
Evropská komise schválila plán úsporných opat-
ření Řecka. Snížení deficitu pod 3 % HDP do 
roku 2012 je prý ambiciózní, ale dosažitelné. 
Brusel nicméně s Aténami zároveň zahájil vyšet-
řování kvůli zfalšovaným statistikám, kterými 
Řecko vylepšovalo obraz vlastního hospodaření. 
MMF nabídl pomoc Řecku 
Mezinárodní měnový fond by Řecku v případě 
zájmu poskytl pomoc, věří však, že vláda v Até-
nách podnikne všechny nezbytné kroky a zvlád-
ne nynější fiskální krizi sama, řekl výkonný ředi-
tel fondu Dominique Strauss-Kahn. Experti fon-
du odhadují, že "přesvědčivá" záchrana Řecka 
přijde na 20 až 25 mld. USD. Tyto peníze budou 
třeba na to, aby řecký finanční trh zůstal solidní. 
G7: Podpora globální 
daně pro banky roste 
Myšlenka na zavedení globální daně pro banky, 
která by splatila část nákladů na záchranu finanč-
ního sektoru, má stále větší podporu. Uvedli to 
představitelé skupiny G7 po svém zasedání v Ka-
nadě. Upozornili však, že takováto daň by muse-
la být vytvořena tak, aby nenarušila hospodářské 
oživení. To podle nich zůstává křehké a musí být 
nadále podporováno vládními stimuly. 
Španělsko odmítá, že je  
pro eurozónu rizikem 
Španělská ministryně hospodářství Elena Salga-
dová odmítla názor amerického ekonoma Paula 
Krugmana, podle něhož je země největším rizi-
kem pro eurozónu. Uvedla, že zahraniční analyti-
ci roli jednotné evropské měny příliš nechápou. 
Vyjádřila se tak v době, kdy finanční trhy v oba-
vách z vývoje jako v Řecku srážely ceny španěl-
ských a portugalských akcií a dluhopisů. 
Příliš věříte v růst 
exportu, varuje šéf MMF 
Příliš mnoho velkých světových ekonomik bala-
mutí samy sebe ve víře, že zahraniční poptávka 
povzbudí jejich oživení po skončení globální re-
cese, řekl generální ředitel MMF Dominique 
Strauss-Kahn. Na Světovém ekonomickém fóru 
v Davosu varoval, že jak růst světové ekonomi-
ky, tak i oživení v jednotlivých státech bude po-
malejší, než doufá většina politiků. Hodně z nich 
totiž spoléhá na zvyšování exportu. 
Šmejc: PPF v Rusku 
investovala 3 mld. USD 
Skupina PPF v Rusku investovala více než 3 
mld. USD, čímž se řadí k největším zahraničním 
investorům v zemi. V loňském roce skupina zís-
kala kontrolu nad největším ruským prodejcem 
domácí elektrotechniky Eldorado. 
Počet IPO v Evropě rostl  
Evropské firmy v posledním čtvrtletí 2009 více 
vstupovaly na burzu, šlo o 61 nových emisí akcií 
za 4,994 mld. EUR, zatímco v předchozím kvar-
tálu to bylo 44 IPO za 1,375 mld. EUR. Vyplývá 
to ze studie PwC. I ve srovnání se 4. čtvrtletím 
2008 (1,238 mld. EUR) hodnota emisí výrazně 
narostla. Jejich počet byl před rokem nepatrně 
vyšší (64). Na pražské burze v uplynulém čtvrtle-
tí žádné IPO nebylo. Vstup na pražskou burzu ale 
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plánuje KIT Digital či ČSOB. Trh NYSE Euro-
next se stal se 13 IPO za 1,907 mld. EUR ve 4. 
čtvrtletí 2009 lídrem podle celkové hodnoty emi-
sí. Z hlediska počtu emisí vyšla ze 4. kvartálu 
nejlépe Varšavská burza, zde přibylo 16 titulů v 
celkovém objemu 1,454 mld. EUR. 
Banka Santander má zisk  
Španělská Santander, největší banka eurozóny, 
loni zvýšila zisk o 0,7 % na 8,9 mld. EUR. Ban-
ka uvedla, že jí k výsledku pomohly rychle ros-
toucí zahraniční trhy, například Brazílie, na něž 
se soustředila místo problematické situace podni-
kání ve Španělsku, a tvrdá kontrola nákladů. 
Deutsche Bank v zisku  
Největší německá banka Deutsche Bank se loni 
ze ztrát způsobených finanční krizí vrátila k zis-
ku. Za celý rok dosáhl čistý zisk 5 mld. EUR 
proti rekordní ztrátě 3,8 mld. EUR v roce 2008. 
V posledním čtvrtletí 2009 vykázala banka čistý 
zisk 1,3 mld. EUR (–4,8 mld. EUR před rokem). 
K výsledku však přispěl jednorázový daňový 
zisk z amerických aktiv v sumě 554 mil. EUR. 
Obama navrhl  
rozpočet na rok 2011  
USA by ve fiskálním roce 2011 měly hospodařit 
s výdaji 3,83 bil. USD a deficitem 1,26 bil. USD. 
Schodek je mírně nižší než v aktuálním roce, kdy 
by měl podle nových údajů činit rekordních 1,56 
bil. USD. Vyplývá to z návrhu rozpočtu, který 
zveřejnil Bílý dům a který prezident Barack Oba-
ma pošle do Kongresu. Návrh mimo jiné počítá s 
investicemi do tvorby pracovních míst a zmraze-
ním části nemandatorních výdajů federální vlády. 
V USA od začátku roku 
zkrachovalo 16 bank 
Američtí regulátoři v pátek převzali kontrolu nad 
malou minnesotskou bankou 1st American State 
Bank of Minnesota. Od začátku roku tak v USA 
zkrachovalo 16 bank. Federální společnost pro 
pojištění vkladů (FDIC) uvedla, že 1st American 
State Bank of Minnesota měla aktiva kolem 18,2 
mil. USD. Vklady u této banky převezme konku-
renční Community Development Bank of Oge-
ma. Krach bude stát FDIC zhruba 3,1 mil. USD. 
Generali PPF se uchází 
o další pojišťovnu 
Italsko-český holding Generali PPF se po nezda-
ru s Ingosstrachem prý uchází o vstup do další 
velké ruské pojišťovny VSK. Uvedl to ruský hos-
podářský list Vedomosti s odvoláním na zdroje 
blízké transakci. Ruský antimonopolní úřad FAS 
však dosud žádnou žádost o nákup podílu ve 
VSK nedostal, Generali PPF se zdržela komentá-
ře a majitel VSK otázky na prodej svých akcií 
nazval "provokací". Hlavní majitel VSK Sergej 

ČS vydává novou emisi dluhopisů 
Česká spořitelna vydává novou emisi dluhopisů v objemu 200 mil. Kč. Jmenovitá hodnota je 10 000 

Kč. Dluhopisy nebudou úročeny. Výnos dluhopisů je závislý na budoucím vývoji indexu PX a naroste 
jednorázově ke dni konečné splatnosti dluhopisů. Ta byla stanovena na 3. února 2014.  

Podílový fond Sporotrend loni připsal 160 %  
Celosvětově nejúspěšnějším podílovým fondem zaměřeným na země střední a východní Evropy, Tu-

recka a státy bývalého sovětského impéria se stal Sporotrend, podílový fond Investiční společností Čes-
ké spořitelny, když loni vklady podílníků zhodnotil o více než 160 %.   

S akciemi se obchoduje méně, investoři vyčkávají 
Na evropských burzách je v posledních měsících téměř "mrtvo". Objem zobchodovaných akcií byl 

loni v meziročním srovnání zhruba poloviční. Ze statistik Federace evropských burz cenných papírů 
vyplývá, že se loni na evropských parketech "protočilo" celkem 8,19 bil. EUR, zatímco o rok dříve to 
bylo 15,92 bil. EUR. A to přesto, že si akcie na trzích během loňského roku výrazně polepšily. Stejně se 
obchoduje i v Praze – investoři si loni přes burzu vyměnili akcie za 464 mld. Kč, nejméně od roku 2003. 

ČSOB s novým produktem 1-2-3 Invest 
ČSOB 1-2-3 Invest, nový produkt na pomezí investic a spoření,  nabízí to nejlepší ze zajištěných fon-

dů, vylepšené o dostupnost prostředků. Jde o jediný produkt s každodenním managementem ze strany 
správce podle vývoje na trzích. Klient má po třech letech zajištěnou návratnost své investice spolu s 
možností zajímavého výnosu, k výhodám patří i likvidita – aktuální podíl je kdykoli k dispozici.  

ING učí klienty investovat 
Společnost ING představila nový podílový fond určený těm, kteří chtějí kombinaci pravidelných sta-

bilnějších výnosů, omezeného rizika a vysoké likvidity. ING Multifond Aktiv V5 je aktivně spravovaný 
konzervativní korunový fond, zajištěný proti měnovému riziku. Láká především cílením ročního výnosu 
o 2 % nad výnosy peněžního trhu a omezeným rizikem. „Před pár lety jsme s ING Kontem nastartovali 
vlnu obliby spořicích účtů a naučili tak veřejnost spořit, s Multifondem Aktiv V5 ji nyní chceme naučit 
investovat,“ shrnul vznik fondu Libor Vaníček, ředitel marketingu a přímé distribuce ING Retail ČR/SR.  

bydlením a odbourat strach lidí z návštěvy banky, když shánějí peníze na byt, nebo chtějí výhodně refi-
nancovat. Doufáme, že tak mimo jiné pomůžeme české ekonomice rychleji se zotavit z krize,“ komentuje 
záměry banky generální ředitel Janusz Mieloszyk. mHypotéka se dá nově pořídit už za úrok 4,50 % p.a.  

AXA Bank nabízí spořicí účet 
Finanční skupina AXA zahájila v ČR provoz své banky. Klientům bude AXA Bank nabízet spořicí 

účet a k prodeji bude využívat vedle internetu i síť poradců skupiny a 30 poboček pojišťovny AXA. 
Zřízení a vedení spořicího účtu u AXA Bank bude zdarma a účet bude úročen 2,5 % ročně. Klientům 
navíc banka nabídne na konci roku věrnostní bonus ve výši 0,5 %, bude-li na účtu průměrný zůstatek 40 
tis. Kč. V ČR bude možné též provádět jednorázové platby z účtu a trvalé příkazy v rámci AXA Bank.  

Češi hledají vysoký úrok a důvěryhodnou banku  
Češi požadují vysoké zhodnocení na svých spořicích účtech, ale při výběru konkrétní nabídky bank 

hraje stejnou roli jako výše úroku i vztah k bance. Klienti tak nehledají jen dobrou aktuální nabídku, ale i 
spolehlivého partnera. Vyplývá to z nezávislých výzkumů pro ČSOB. Z nich je patrné, že 37 % Čechů 
by na spořicím účtu chtělo úrok ve výši 3–4 %, až o 1 % více by si přála další pětina Čechů.  

Unikátní bankomat GE Money Bank na sjezdovce  
Lyžaři a snowboardisté v Janských Lázních mohou letos během zimní sezóny využívat služeb banko-

matu GE Money Bank, umístěného speciálně pro ně přímo ve vestibulu lanovky na Černou horu. Banko-
mat nabízí standardní finanční služby a je vybaven všemi potřebnými bezpečnostními prvky. Veřejnosti 
je dostupný každý den mezi 8. a 18. hodinou. S provozem počítá banka minimálně do konce března.     

Syndikovaný úvěr na výstavbu obchodního centra  
Syndikát bank ve složení Česká spořitelna, ČSOB, HYPO Investmentbank AG, KBC Bank poskytl 

syndikovaný úvěr ve výši 98 475 000 EUR společnosti New Karolina Shopping Center Development ze 
skupiny Multi Development na výstavbu nákupního centra Nová Karolina v centru Ostravy. Koordinují-
cí bankou a agentem pro zajištění je ČSOB, agentem úvěru je ČS. Úvěr má splatnost 5 let od podpisu 
smlouvy, podmínky zajištění jsou částí smluvního ujednání mezi syndikátem a developerskou firmou.  

Karta Citi Shopping 
Citibank uvedla na trh kreditní kartu Citi Shopping. Je to první karta, kterou Citibank v ČR vydala ve 

spolupráci s asociací Visa. Pokud klient nakupuje touto kartou, má nárok na slevy u vybraných prodejců 
a navíc banka mu část jeho útrat (celkem 2 %) vrátí zpět na účet.   

Platby kartami KB v předvánočním období rostly  
V prosinci uskutečnili spotřebitelé u obchodníků vybavených platebním terminálem Komerční banky 

5,4 milionu transakcí platební kartou v celkovém objemu 6,3 mld. Kč. Poprvé překročil celoroční počet 
transakcí u obchodníků vybavených terminálem KB počet výběrů z bankomatů KB, a to o 9,54 %. 

ČSOB: Půjčka na lepší bydlení je jednodušší 
ČSOB zjednodušila poskytování Půjčky na lepší bydlení. O zájmu o tento typ účelového úvěru svědčí 

i nárůst poskytnutých půjček – za prosinec 2009 to bylo o 60 % více než v prosinci 2008. Téměř pětina z 
těchto úvěrů pak byla poskytnuta na tzv. zelené účely. Průměrná výše půjčky činila 190 tis. Kč.  
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Cikaljuk podle deníku už pár let hledá investora s 
kapitálem pro další rozvoj pojišťovny. O VSK se 
prý loni zajímala Zurich Financial Services, 
Home Credit ve Vietnamu 
jedničkou na trhu 
Společnost Home Credit ze skupiny PPF se stala 
jedničkou na vietnamském trhu spotřebitelského 
úvěrování, na který vstoupila v dubnu 2009. PPF 
Vietnam Finance loni poskytla téměř 62 000 půj-
ček, především na nákup motocyklů. Distribuční 
síť HC nyní čítá téměř 400 prodejních míst v 18 
městech a distriktech v jižním a středním Vietna-
mu. Letos plánuje společnost zdvojnásobit pro-
dejní výsledky, především expanzí do dalších re-
gionů. Cílem je do konce roku pokrýt 75 % měst-
ského obyvatelstva. Součástí plánu je další rozší-
ření sortimentu financovaného zboží i samotné 
nabídky produktů. V prosinci vietnamský HC za-
čal nabízet vybraným klientům hotovostní úvěry. 
Nejcennější společností 
poprvé firma z Číny  
Nejdražší společností světa se k 31. 12. 2009 stal 
čínský těžební koncern Petrochina, jehož tržní 
hodnota činí 353 mld. USD. Vyplývá to z výsled-
ků analýzy tržních hodnot 300 celosvětově nej-
výše hodnocených společností, kterou provedl 
Ernst & Young. Petrochina tak v čele žebříčku 
vystřídala americkou společnost Exxon Mobil, 
která se s celkovou hodnotou 324 mld. USD po-
sunula na druhé místo. Sto největších společností 
světa zvýšilo k 31. 12. 2009 svoji tržní hodnotu o 
28 % na 11,9 bil. USD. V první desítce došlo k 
řadě změn, pět společností se zde umístilo vůbec 
poprvé. Velkým překvapením je rychlý návrat 
finančních institucí. V TOP100 za rok 2009 se 
umístilo 21 bank, o rok dříve jich bylo jen 12.  
Nejdražším městem  
na světě je Oslo 
Aktuálně nejdražší metropolí na světě je norské 
Oslo. Následují dánská Kodaň a brazilské Sao 
Paulo. Ukázala to studie agentury PriceRunner, 
která sledovala vývoj cen u 26 různých produktů 
v 33 různých zemích na celém světě. Čtvrtým 
nejdražším městem na světě zůstává Paříž, první 
desítku uzavírá italský Řím. Praha se v žebříčku 
umístila na 26. místě, těsně za ní je polská Varša-
va, maďarská Budapešť je o tři příčky dražší. O 
svou pověst předražené světové metropole přišel 
Londýn, který se umístil na 20. místě.  
Čína a SB plánují zóny 
průmyslu v Africe  
Čína chce ve spolupráci se Světovou bankou 
(SB) vytvořit v Africe průmyslové zóny a posta-
vit v nich levné továrny. Plán má Africe pomoci 
vybudovat průmyslovou základnu a zvrátit dosa-
vadní vývoj, kdy klesá podíl afrických výrobců 
na světovém obchodu. Záměr má i své odpůrce. 
Kuvajt prodal  
podíl v Citigroup 
Kuvajtský státní investiční fond Kuwait Invest-
ment Authority (KIA) dokončil prodej podílu v 
americkém bankovním gigantu Citigroup za 4,1 
mld. USD. Vydělal tak 1,1 mld. USD. "KIA v 
lednu 2008 investoval do Citigroup částku 3 mld. 
USD ve formě preferenčních akcií," uvedl fond.  

DIRECT Pojišťovna má nové logo 
Od 1. února má DIRECT Pojišťovna nové logo, které vyjadřuje spojení pojišťovny s 
jednou z nejvýznamnějších mezinárodních pojišťovacích skupin – RSA Insurance 
Group. Ta se stala 100% vlastníkem DIRECT Pojišťovny v červnu loňského roku. 
Novou součástí loga je proto dovětek „PART OF THE RSA GROUP“.  

Univerzální životní pojištění Perspektiva 
Od konce ledna Kooperativa nabízí na českém trhu novinku, Univerzální životní pojištění Perspektiva, 

které reaguje na poptávku na trhu. Klienti požadují univerzální pojištění, které jim dokáže zajistit pojist-
nou ochranu v každém období života. Na jedné smlouvě tak mohou pojistit i své děti – a to hned po 
narození, vybírat ze širokého spektra rizik a volit různé poměry mezi pojištěním a investiční složkou.   

AXA má nové webové stránky  
Atraktivní vzhled a přehledná struktura, to jsou parametry nových webových stránek finanční skupiny 

AXA, které spustila 1. února. Průzkum prokázal, že z více než 22 tisíc návštěvníků, kteří měsíčně navští-
ví web AXA, přes 12 tisíc vyhledává novinky a informace o produktech a více než polovina oceňuje 
kontakty přístupné na každé stránce.  

ČP zajistí registraci na dopravním inspektorátu 
Česká pojišťovna jako první v zemi zahájila na šesti místech republiky pilotní provoz nové služby, 

která motoristům usnadní nepříjemný úkon spojený s prodejem či koupí vozidla. Tím je změna registra-
ce vozidla na příslušném dopravním inspektorátu. Při sjednání povinného ručení či havarijního pojištění 
mohou získat i registraci vozidla na dopravním inspektorátu.  

Pojišťovna ČS připsala vysoké zhodnocení  
Pojišťovna České spořitelny připsala klientům vysoké zhodnocení k životní pojistce za rok 2009. V 

průměru napříč portfoliem pojistných smluv s garantovaným výnosem jde o roční zhodnocení 4,1 %. 

UNIQA: Neživotní pojištění dominovalo 
Předepsané pojistné pojišťovny UNIQA se zvýšilo o 7,2 % na 4,693 mld. Kč. Ve srovnání s pojistným 

trhem tak UNIQA rostla téměř třikrát rychleji. Na výsledku se podílelo zejména neživotní pojištění před-
pisem 3,497 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 9,3 % a potvrzení trendu z předchozího roku. 

Kooperativa odhalila více pojistných podvodů  
Pojišťovna Kooperativa v loňském roce odhalila 341 pojistný podvodů, což představuje uchráněnou 

hodnotu 121,5 mil. Kč. V porovnání s rokem 2008 to představuje přibližně 18% nárůst uchráněné hod-
noty. Celkem firma v roce 2009 prověřovala přes 600 podezřelých případů. Pokusům o pojistné podvody 
dominují vozidla, asi 80 % prošetřovaných případů souviselo s pojištěním motorových vozidel. Pravdě-
podobně v souvislosti s ekonomickou krizí Kooperativa zaznamenala zvýšený počet požárů. 

Aktiva PF ČP překonala hranici 50 mld. Kč 
Aktiva Penzijního fondu České pojišťovny, jedné z největších společností Generali PPF Holdingu, se 

na konci roku 2009 přehoupla přes hranici 50 mld. Kč. K poslednímu dni minulého roku činil objem 
spravovaných prostředků 51,4 mld. Kč a v meziročním srovnání tak vzrostl o celých 14,7 %.  

Zájem o ŽP roste, ale lidé málo kryjí rizika  
Zájem o životní pojištění (ŽP) v ČR sice neustále stoupá, dlouhodobě ale přetrvává negativní trend v 

nedostatečném krytí rizik, tvrdí výkonný ředitel ČAP Tomáš Síkora. Pojišťovny loni v životním pojištění 
vybraly 59,2 mld. Kč, což je o 5,1 % více než v roce 2008. Výsledky průzkumu, který uskutečnila ČAP 
loni v prosinci s agenturou Ipsos Tambor, přinesly podle Síkory nepříliš potěšující zjištění o vnímání 
životních rizik a znalostech pojistných produktů. Lidé prý vidí životní pojištění jako spořicí nástroj, 
nikoli jako nástroj ke krytí životních rizik. Také výše pojistné ochrany je často nedostatečná a neodpoví-
dá skutečným potřebám klienta. Na 49 % dotázaných podceňuje význam životního pojištění a nemá jej 
sjednané. Téměř 70 % lidí si uzavírá životní pojištění z důvodu ochrany sebe a svých blízkých, statistiky 
však dokazují, že pouze čtvrtina z pojistného v životním pojištění jde na rizika spojená se smrtí, úrazem, 
závažnou nemocí nebo invaliditou. Zbylých 75 % pojistného míří na spoření či investice.   
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POJIŠŤOVNY A PENZIJNÍ FONDY 

Boom Tisk rozesílá transpromo výpisy pro Cetelem 
Na českém trhu již klientům začaly chodit první plnohodnotné transpromo výpisy z účtů. První institu-

cí na českém trhu, která začala transpromo výpisy z účtů využívat, se stala společnost Cetelem. Přeměni-
la tak měsíční výpisy z úvěrového účtu na efektivní nástroj marketingu a zároveň ušetřila na nákladech 
na jejich výrobu a rozesílání. Přechod na transpromo umožňuje Cetelemu efektivně oslovovat klienty 
personalizovanou nabídkou i prostřednictvím měsíčního výpisu z úvěrového účtu, který byl dosud jen 
transakčním dokumentem a pouze nezbytnou nákladovou položkou.  

LEASING A SPLÁTKOVÝ PRODEJ 
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