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KOMENTÁŘ

Banky jsou podle nových testů ČNB
nadále odolné vůči rizikům
Tuzemský bankovní sektor by podle aktuálních zátěžových testů ČNB nebyl ohrožen ani v
případě velmi nepříznivého vývoje ekonomiky
a finančního sektoru. ČNB o tom dnes informovala na internetu. Ve všech scénářích možného
vývoje by si bankovní sektor udržel kapitálovou
přiměřenost nad 8 %, což je minimum požadované centrální bankou.
Základní scénář v testech odpovídá oficiální srpnové makroekonomické prognóze ČNB. Předpokládá
pozvolný růst ekonomiky, postupný
růst inflace k inflačnímu cíli, mírné
zhodnocování měnového kurzu a
stabilitu krátkodobých úrokových
sazeb s jejich pozvolným růstem od
druhé poloviny roku 2011.
Zátěžový scénář Dluhová krize
zachycuje kombinaci slabé ekonomické aktivity v ČR i v zahraničí, tj.
recesi ve tvaru písmene W, s nepříznivým vývojem na finančních trzích. Scénář rovněž předpokládá krizi na trzích vládních dluhopisů zemí
jižní části EU, která zapříčiní pokles hodnoty
expozic českého bankovního sektoru vůči zmíněným zemím o polovinu. "Tento scénář je
považován za velmi extrémní a výrazně nepravděpodobný," uvedla ČNB.
V případě negativního vývoje scénáře by se
podle ČNB mohlo několik bank dostat do situace nedostatečné kapitálové přiměřenosti a banky by musely navýšit kapitál o necelých 3,5

mld. Kč. To je však podle centrálních bankéřů z
hlediska rozměru sektoru nevýznamná hodnota.
Základní scénář předpokládá, že banky budou nadále vytvářet provozní zisk, a to zhruba
na úrovni minulého roku. Scénář Dluhová krize
by již přinesl provozní zisk bank zhruba o 30 %
nižší. "Některé banky se tak v případě zátěžového scénáře mohou dostat do situace
výsledné ztráty z hospodaření, což
má okamžitý vliv na pokles regulatorního kapitálu," uvedla centrální
banka.
Podíl tzv. úvěrů v selhání na úvěrech
celkem u nefinančních podniků bude
v Základním scénáři nadále růst, a to
až k 10 % v polovině roku 2011. U
domácností odhaduje ČNB mírný
nárůst úvěrů v selhání zhruba o jeden procentní bod ke konci roku
2010 z hodnoty 4,5 % v červnu
2010. V nepříznivém scénáři Dluhová krize se
nárůst úvěrů v selhání projevuje poměrně vysokými ztrátami ze znehodnocení úvěrů.
Testy banka provedla v srpnu na datech známých ke konci června a zaměřují se na následující dva roky. Ke konci června činila kapitálová
přiměřenost bankovního sektoru téměř 15 %.
Naposledy centrální banka zveřejnila zátěžové testy bank v červnu v rámci pravidelné Zprávy o finanční stabilitě. I tehdy by banky odolaly
bez zásadnějších dopadů i velmi nepříznivému
vývoji.
ZDROJ: ČTK
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LIDÉ
Změny v České pojišťovně
Ke konci srpna odchází z pozice
náměstka pro distribuci a člena
představenstva České pojišťovny
Štefan Tillinger. Distribuci bude
dočasně řídit přímo výkonný ředitel
ČP Pavel Řehák. Retailová distribuce bude nově v kompetenci Roberta Hlavy,
který bude od 1. září působit ve funkci člena vedení zodpovědného za retailovou agentskou síť a
externí distribuční kanály. Hlava je novou posilou vrcholového vedení ČP. V letech 2002–2004
byl agenturním ředitelem ČP v Brně a od roku
2004 působí jako generální ředitel ČP Invest. Řídí rovněž spolupráci ČP s externími partnery.

Libor Novák v Allianz

EKONOMIKA

Důvěra v českou ekonomiku se v srpnu snížila
Důvěra v tuzemskou ekonomiku se v srpnu meziměsíčně mírně snížila, souhrnný ukazatel důvěry ve
srovnání s červencem klesl o 0,8 bodu. Uvedl to Český statistický úřad. Ve srovnání s nízkou hodnotou v
srpnu 2009 je souhrnný indikátor d ůvěry o 16,3 bodu vyšší.

ČR si ve světové konkurenceschopnosti pohorší
Nedostatek talentovaných lidí může být jedním z důvodů poklesu světové konkurenční pozice ČR v
příštích letech. Klíčovým faktorem konkurenceschopnosti světových výrobních společností totiž zůstane
dostupnost inovativních schopných zaměstnanců, nikoli tradiční práce, materiály či energie, vyplývá ze
studie vypracované společností Deloitte a U.S. Council on Competitiveness.

ČNB zvýší pravděpodobně sazby na 1 %
ČNB na konci tohoto nebo na začátku příštího roku pravděpodobně zvýší základní úrokovou sazbu na
1 %. Serveru Týden.cz to řekl člen bankovní rady Robert Holman. Sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, je v současnosti na historickém minimu 0,75 %. "Myslím si, že úrokové sazby se v p říštím roce budou pohybovat na nízkých úrovních," uvedl Holman. Ekonomika podle odhadu ČNB v roce
2011 poroste o 1,8 %, tlak na inflaci nebude silný. Tlak na zvyšování cen neočekává ani z trhu práce,
nominální mzdy prý totiž výrazn ě neporostou. Nezaměstnanost zůstane vysoká na úrovni kolem 8–9 %.

Dvakrát více nucených dražeb domů a bytů za rok
V ČR přibývá lidí, kteří kvůli neschopnosti splácet hypotéku přicházejí o své byty a domy. Bankám
totiž už dochází trpělivost a začínají jednat. Přitom stále častěji přistupují k nedobrovolným dražbám
nemovitostí zatížených hypotékou. Bankéři hovoří o desítkách případů ročně, jejich počet se však bude
zvyšovat. Podle odborníků nedobrovolné prodeje vyvrcholí v příštím a přespříštím roce.
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V srpnovém vydání časopisu
Bankovnictví si přečtete…

http://bankovnictvi.ihned.cz

Novým ředitelem úseku pojištění
osob Allianz pojišťovny se stal Libor Novák, který téměř devět let
pracoval v pojišťovně Aviva. Je absolventem Přírodovědecké fakulty
a MFF UK v Praze a svoji profesní
dráhu začínal jako pojistný matematik.

POZVÁNKA
Redakce časopisu Bankovnictví ve spolupráci
se společností Ness Czech si Vás dovoluje
pozvat na diskusi u kulatého stolu na téma

Digitalizace bankovního sektoru.
Na akci 22. 9. 2010 v ČBA vystoupí odborníci
ze společností EMC, Raiffeisenbank, PricewaterhouseCoopers, Ness Czech či Komerční banky.
Více informací naleznete v příloze newsletteru
nebo na e-mailu jan.kulich@economia.cz.
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Úspěšnost vymáhání pohledávek klesá i letos

Úspěch české ekonomie

PPF banka vytvořila v pololetí čistý zisk 411,7 mil. Kč, což ve srovnání s 587,5 mil. Kč v loňském 1.
pololetí představuje pokles o 30 %. Hospodářský výsledek banky ovlivnil pokles zisku z finan čních
operací a pokles čistých úrokových výnosů, naopak čisté výnosy z poplatků a provizí rostly.

Petr Jakubík, ekonom ČNB,
který nyní pracuje v Evropské centrální bance ve
Frankfurtu, získal mezinárodní ocenění Irving Fisherova výboru, který působí
pod záštitou Banky pro
mezinárodní platby v Basileji. Tento výbor je platformou, kde ekonomové a
statistici centrálních bank diskutují problémy
spojené se sběrem a využíváním statistik centrálních bank. U příležitosti pravidelné výroční konference šéfů statistik centrálních bank z celého
světa byla letos poprvé udělena cena určená pro
mladé statistiky za nejlepší zaslanou a následn ě
prezentovanou výzkumnou studii na téma statisticko-datových problémů spojených s nedávnou
finanční krizí. Ocenění bylo uděleno českému
ekonomovi za jeho výzkumnou práci zabývající
se problematikou insolvencí domácností v období
krize a jejími dopady na agregátní ekonomiku.
P. Jakubík vystudoval ekonomii na Institutu
ekonomických studií UK, statisticko-pojistné
inženýrství na VŠE v Praze a inženýrskou informatiku na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské
ČVUT v Praze. Působil v domácích i zahraničních bankovních institucích. Do ČNB nastoupil
na konci roku 2005. V roce 2008 získal prestižní
cenu Institutu finanční stability, který je součástí
BIS v Basileji, pro autora nejlepší práce na téma
související s finanční regulací a dohledem. V
květnu 2010 nastoupil na pozici ekonoma ECB v
souvislosti s připravovaným vznikem Evropského výboru pro řízení systémového rizika. Kromě
toho přednáší od roku 2007 na Institutu ekonomických studií UK v Praze. Působí též jako viceprezident České společnosti ekonomické.

Fio banka zažila úspěšné pololetí

SEMINÁŘ

Pokles úspěšnosti inkasních společností při vymáhání pohledávek pokračuje i letos. Řekl to ředitel
společnosti M.B.A. Finance pro ČR Radek Balon. Důvodem je setrvačnost dopadů ekonomické krize na
spotřebitele. Zatímco v roce 2008 se pohybovala průměrná úspěšnost vymáhání pohledávek M.B.A.
Finance u klientů úvěrových firem okolo 15 %, v roce 2009 to bylo 11 % a letos v 1. pololetí 10 %. V
případě inkasa dlužného pojistného se od předloňských výsledků snížila efektivita vymahačů meziročně
o 7 procentních bodů na 63 %, letos pak o další 3 p. b. na 60 %. Na zhoršené schopnosti hradit své závazky se vedle ekonomické situace u bankovních úvěrů a spotřebitelských půjček projevilo zásadní
zvýšení průměrné výše dluhu, která vzrostla z p ředloňských 18 tis. Kč na 27 tis. Kč v roce 2009.

Dluhy měst a obcí v letech 2006 až 2009 klesly
Zadluženost měst a obcí v letech 2006–2009 klesla o 0,3 mld. na 80,6 mld. K č, ale v posledních dvou
letech má kvůli krizi rostoucí tendenci. Údaje za letošek ješt ě nejsou k dispozici, ale podle odhadů radnic dluhy dále rostly. Celkově by tak zadluženost měst a obcí mohla mírně stoupnout. K investicím přispívají významně dotace EU, které ale musí obce spolufinancovat, což jejich dluhy zvyšuje.

Janáček: S nízkými úroky je konec
Doba nízkých sazeb v české ekonomice je u konce. V rozhovoru pro HN to řekl nový
člen bankovní rady ČNB Kamil Janáček. "Je jisté, že období nízkých sazeb a jejich
snižování v této ekonomice skon čilo. Ve čtvrtém čtvrtletí bude o sazbách probíhat diskuse," řekl Janáček. Podle něj ekonomice nehrozí takzvané druhé dno, tedy další propad.
Naopak – nečekaně rychlý růst v Německu podle Janáčka pomůže i ČR. Pro příští rok
tak lze v ČR čekat růst kolem 2 %, během tří až čtyř let by mohl dosáhnout 4 %. Vyšší
inflaci a tedy i vyšší úroky může přinést celosvětový vzestup cen potravin.

ČR má jedny z nejnižších daní v EU
ČR má jedny z nejnižších daní v EU, přesto závislost rozpočtu na jejich příjmu v poslední době rostla,
uvedl Eurostat. Daňové příjmy českého státu v roce 2008 představovaly 36,1 % HDP, o osm let dříve to
ale bylo jen 33,8 % HDP. I tak je ale český stát na příjmech z daní, které jsou náchylné k výkyvům hospodářství, závislý v průměru méně než ostatní evropské země. V EU27 daňové příjmy tvoří 39,3 % HDP
a v eurozóně 39,7 % HDP. K zemím nejméně závislým na daňových příjmech patří Slovensko (30 %
HDP), Rumunsko (28 %) a Lotyšsko (28,9 %), nejvíce naopak Dánsko (48,2 %) a Švédsko (47,1 %).

BANKY

PPF bance klesl zisk o třetinu

Fio banka ve 2. čtvrtletí 2010 potvrdila rostoucí trend objemu obchod ů. Celkově za 1. pololetí realizovala objemy ve výši téměř 140 mld. Kč (meziročně +42 %). Ve 2. čtvrtletí činil objem obchodů s investičními nástroji realizovaný Fio bankou 73,4 mld K č. V meziročním srovnání jde o 47% nárůst, oproti 1.
čtvrtletí jsou objemy vyšší o 11 %. Samotné obchody s akciemi ve 2. čtvrtletí tvořily asi 49 mld. Kč.
Počet nových klientů se za 2. čtvrtletí zvýšil o téměř 2000 a banka tak má již přes 36000 klientů.

Z krajů roste zájem o hypotéky
Jižní Čechy se podle údajů MMR staly nejrychleji rostoucím krajem na
hypotečním trhu. Za 1. pololetí zde stoupl objem uzavřených hypoték o 13
% na 1,46 mld. Kč, informoval ředitel regionální pobočky Hypoteční banky v Českých Budějovicích Jiří Císler, který má k dispozici souhrnné informace týkající se všech bankovních ústavů, které hypotéky poskytují. Celkem banky v ČR poskytly za 1. pololetí 2010 občanům hypoteční úvěry v
objemu 38,5 mld. Kč. To je meziročně o 3 % méně. Ve 2. čtvrtletí trh mírně
oživil, banky celkem přiznaly občanům hypotéky za 22,51 mld. Kč, což je meziročně o 2,2 % více.

Snížené úrokové sazby překlenovacích úvěrů ČMSS
ČMSS prodlužuje platnost mimořádné nabídky úrokově zvýhodněných překlenovacích úvěrů až do
konce září. Snížená úroková sazba o 0,4 % se týká překlenovacích úvěrů Kredit Standard, Topkredit,
Topkredit plus a Tophypo. Mimořádná, časově vymezená zvýhodněná nabídka platí pro žádostí o p řeklenovací úvěry, které budou doručeny na ústředí ČMSS v období od 7. července do 30. září 2010.

Hypoúvěr se slevou a výhodnějším pojištěním
Modrá pyramida nabízí nyní Hypoúvěr a Hypoúvěr Garant se sníženou úrokovou sazbou až o 0,4 %
p.a. Tato nabídka trvá do 3. října a snížení úrokové sazby o 0,4 % p.a. platí pro ty klienty, kte ří budou

SEPA – platební služby pro Evropany
ČBA ve spolupráci
s ČNB pořádá 21. 9.
2010 v Kongresovém
centru ČNB seminář
k problematice vytváření Jednotné oblasti pro platby
v eurech (SEPA). Cílem semináře bude poskytnout
informace o současném vývoji ve sjednocování platebního styku v Evropě a vysvětlit dopad těchto aktivit
na české subjekty.
V programu vystoupí odborníci z ČNB, Ministerstva
financí a experti České bankovní asociace, kteří se
podílejí na přípravách Jednotné oblasti pro platby
v eurech a mohou tak zprostředkovat nejaktuálnější
informace o probíhajících iniciativách. Zahraniční
zkušenosti budou prezentovat odborníci z Rakouska
a Slovenska, seminář přinese také pohledy a názory
různých skupin uživatelů platebních služeb.
Přihlášky v ČBA, Vodičkova 30,110 00 Praha 1, e-mail:
cba@czech-ba.cz, tel. 224 422 080, info o programu
http://www.czech-ba.cz/konference-a-seminare/akce-cba/16363-3.

http://www.arm.cz
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splácet úvěr z běžného účtu vedeného v Komerční bance a kteří si zároveň k úvěru sjednají Rizikové
životní pojištění PYRAMIDA od Komerční pojišťovny. Podmínky pojištění jsou upraveny tak, že má
vyšší krytí, čímž více ochrání klienta a je pro hlavní cílovou skupinu levn ější.

Nových smluv o stavebním spoření přibylo
Klienti stavebních spořitelen uzavřeli v 1. pololetí téměř 293 000 nových smluv o stavebním spoření,
což je v meziročním srovnání nárůst asi o 12 000 smluv. Průměrná cílová částka u smluv stoupla o 19
000 Kč na 314 000 Kč. Celkový počet smluv o stavebním spoření oproti stavu ke konci roku 2009 stoupl
asi o 10 000 na 4,93 milionu smluv na konci června. Celkový počet úvěrů stoupl od počátku roku zhruba
o 6000 na 994 418 úvěrů. Jejich objem stoupl během pololetí o více než 13 mld. Kč na 280,7 mld. Kč.

ČS se snaží prodat balík nemovitostí
Česká spořitelna se podle deníku E15 snaží prodat prostřednictvím svých dvou uzavřených fondů
balík komerčních i rezidenčních nemovitostí v hodnotě několika miliard korun (například včetně sídla TMobile nebo pražského Office Parku Nové Butovice). Fondy prý už oslovily s nabídkou investory, a to v
situaci, kdy od začátku krize klesla hodnota nemovitostí zhruba o p ětinu. Banka neuvedla, proč chce
přesto prodávat. E15 píše, že realitní fondy pořídily budovy těsně před krizí, tj. na cenovém vrcholu. Už
loni Česká spořitelna odepsala ve svém účetnictví z hodnoty svých podílů v obou fondech 2,3 mld. Kč.

Trhu s úvěry na bydlení dominuje Liška
Ve stavebním spoření potvrdila ČMSS v 1. pololetí vedoucí pozici na trhu – uzavřela celkem 150 726
nových smluv o stavebním spoření včetně zvýšení cílové částky. Celková cílová částka těchto smluv
dosáhla 66,7 mld. Kč (meziročně +7,6 %). Průměrná cílová částka vzrostla o 8,5 % na 442,5 tis. Kč.
Celkový objem úvěrů poskytnutých v 1. pololetí činí 14,5 mld. Kč, počet překlenovacích úvěrů a úvěrů
ze stavebního spoření 28 328. Její tržní podíl v objemu poskytnutých úv ěrů dosahuje 46,8 %.

Wüstenrot hypoteční banka hlásí nárůst hypoték
V 1. pololetí poskytla Wüstenrot hypote ční banka 1262 úvěrů v objemu téměř 1,6 mld. Kč a vykázala
tak 25% meziroční růst v počtu a 14 % nárůst v objemu úvěrů. S platností od 1. srpna Wüstenrot snižuje
úrokové sazby. Hypotéku Wüstenrot do 85 % LTV může klient získat s jednoletou úrokovou sazbou už
3,99 %. p.a., tedy o 0,6 p.b. levn ěji než dosud. U produktu Spoříme s hypotékou klesly úrokové sazby až
o 0,53 p.b.. O celý 1 p.b. snížil Wüstenrot pětiletou úrokovou sazbu neúčelové Flexibilní hypotéky. Bonitním klientům, kteří žádají o hypotéku ve výši nad 1,5 mil. Kč do 70 % zástavní hodnoty, nabízí zvýhodněné EXTRA úrokové sazby s tří a pětiletou fixací. Hypotéku Wüstenrot na vlastní bydlení do 85 %
zástavní hodnoty nemovitosti vyřizuje banka stále zdarma, poplatek se neplatí ani za hypotéku REFIN.

Banky sníží úrokové sazby u vkladových produktů
Banky letos snižují úrokové sazby u vkladových produktů pro občany. Bankovní domy to zdůvodňují
vývojem sazeb ČNB, které jsou nyní na historických minimech. Úročení spotřebitelských úvěrů je naproti tomu v ČR stále na nejvyšších úrovních za posledních p ět let, vyplývá z údajů ČNB.

Většina Čechů hledá jistotu
Drtivá většina Čechů preferuje jistotu, a proto by volila fixní úrokovou sazbu
hypotečního úvěru. Platí to bez ohledu na fakt, zda již hypoteční úvěr mají,
nebo o něm uvažují v horizontu jednoho roku. Ukázal to průzkum Hypoteční
banky. Fixní sazba je jasnou volbou u středoškoláků, kteří mají úvěr. Ti by se
pro ni rozhodli v 91 % případů. K variabilní sazbě jsou naopak otevřenější
mladší lidé s vysokoškolským vzd ěláním. Rozhodně by ji však volila jen 3 %.

Banky při správě účtů chybují
Průzkum MindBridge Consulting (3000 respondentů nad 18 let) zjišťoval, zda se majitelé bankovních
účtů za poslední rok setkali s nějakou chybou ze strany banky (neodeslání výpisu, chybné zaslání platby
nebo neuhrazení zadané platby). Ze všech respondentů, kteří mají alespoň jeden účet v bance, zaznamenalo chybu 8 % z nich. Téměř polovina chyb byla klienty zaznamenána u České spořitelny, čtvrtina u
KB a přes 10 % u ČSOB. Odpovídá to celkovému podílu jednotlivých bank na počtu klientů v oblasti
retail bankingu.Téměř polovina respondentů uvedla, že chyby s bankou neřešila, protože nebyly významné a netýkaly se stavu účtu nebo chybně zaslané platby. Pokud však respondenti reklamaci podali,
hodnotili vyřizování subjektivně v průměru jako „spíše zdlouhavé“, a to bez rozdílu klient ů jednotlivých
bank, dále vyjádřili souhlas s výroky, že by chybu banka měla odstranit „sama a s minimálním administrativním zatěžováním klienta“, a to, jak uvedli, „tak rychle, jak ji sama zp ůsobila“.

Hypotéka jen na na polovinu ceny bytu
Jak vyplývá z analýzy společnosti FINEP Finanční služby, zákazníci si dnes na byt půjčují u bank a
stavebních spořitelen pouze 50 % částky potřebné k jeho pořízení. Druhou polovinu platí ze svých zdrojů. Za stavebního boomu byl poměr 30 % vlastních peněz a 70 % úvěr.
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PANELOVÁ DISKUSE
ČSE: DOMÁCNOSTI
NA ÚVĚROVÉM TRHU
Umí české domácnosti kvalifikovaně posoudit
nabídku úvěrů? Má smysl spotřebitele finančně
vzdělávat? Nebo je nutná
přísnější regulace? Chceme
zakázat „lichvu“ v podobě
vysoké RPSN? Jak to vidí
obě strany trhu? A jak regulátoři? Přijďte si poslechnout
panelovou diskusi České
společnosti ekonomické a uplatnit váš názor!
PANELISTÉ: Michal SKOŘEPA, prezident
ČSE, moderátor, Pavel VOŘÍŠEK, ředitel úseku
kontrolingu úvěrového rizika, Česká spořitelna,
Aleš JANKŮ, ředitel vnějších vztahů, Provident
Financial, Zdeněk SIMAICHL, Partners for Life,
David ŠMEJKAL, ředitel, Poradna při finanční
tísni, Eva ZAMRAZILOVÁ, členka bankovní rady ČNB, Ondřej BENEŠ, Ústřední inspektorát,
ČOI, Dušan HRADIL, vedoucí oddělení Analýzy
finančního trhu, MF ČR
KDY: 22. září 2010, 14:00–16:30
KDE: Velká aula Institutu ekonomických studií
FSV UK, Opletalova 26, Praha 1
VSTUP VOLNÝ, více na http://www.cse.cz.

ZE ZAHRANIČÍ
Trh hypoték oživuje
Trh s hypotékami v eurozóně rostl v červnu nejrychleji za dva roky. Podle ECB to může znamenat celkové oživení trhu s bankovními úvěry. Objem půjček na nákupy nemovitostí v červnu meziročně vzrostl o 3,4 %, tj. nejvíce od září 2008.
Oživení trhu s úvěry pro obchodníky se ale zatím
nekoná. V červnu se meziročně propadl o 1,9 %.

Rychlý růst HDP

Německý statistický úřad potvrdil, že německá
ekonomika ve 2. čtvrtletí vzrostla v mezičtvrtletním srovnání o 2,2 %, nejrychleji od znovusjednocení země. Růst podpořily hlavně vývoz a investice. Meziročně HDP stoupl o 4,1 %.

Další informace
o daňových delikventech?

Německo dostalo nabídku opatřit si další disk se
záznamy daňových delikventů. Neznámý člověk
prý e-mailem kontaktoval zástupce BádenskoWürttemberska s informací, že může poskytnout
data asi o 250 firmách, které se díky účtům ve
švýcarských bankách vyhýbají placení daní.

Irsko s horším ratingem

Irsko je podle agentury Standard and Poor's třetím nejrizikovějším členem eurozóny. S&P snížila rating Irska z AA na AA–, navíc s negativním
výhledem. Zhoršená známka podle S&P lépe zohledňuje problémy irského bankovního sektoru,
který tíží špatné úvěry z doby realitního boomu.

Deutsche Börse
míří do Prahy

S počátkem ekonomické recese se utlumila poptávka po kancelářských prostorách, o expanzi
nadnárodních firem na českém trhu ani nemluvě.
Prvním náznakem obratu je rozhodnutí německé
burzy Deutsche Börse rozšířit dvojnásobně své
kapacity v Praze a přemístit se do nové kancelářské budovy. "Deutsche Börse je těsně před podpisem nájemní smlouvy," potvrdil Jan Kratochvíl
ze společnosti Knight Frank, která společnost při
výběru nových kancelářských prostor zastupuje.
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KAPITÁLOVÝ TRH

Z podílových fondů odteklo 6 mld. Kč
Majetek, který mají Češi uložený v podílových fondech, za 2. čtvrtletí klesl téměř o 5,9 mld. Kč na
243,9 mld. Kč. Na konci 1. čtvrtletí ve fondech bylo 249,8 mld. Kč, oznámila asociace AKAT. Největší
úbytek prostředků zaznamenaly akciové fondy, kterým klesl objem majetku o 2,7 mld. Kč na 26,5 mld.
Kč. Fondům peněžního trhu klesl objem majetku o 1,7 mld. na 76,4 mld. Kč. Zajištěné fondy zaznamenaly úbytek 2,3 mld. Kč na 58,9 mld. Kč. Zvýšení investic naopak zaznamenaly dluhopisové fondy,
fondy smíšené a fondy nemovitostí. Majetek dluhopisových fond ů rostl o 795 mil. na 28,1 mld. Kč.

ČP INVEST spravuje svým klientům 10 mld. Kč
Hodnota majetku pod správou v podílových fondech investiční společnosti ČP INVEST a Generali
PPF Invest překročila hranici 10 mld. Kč. Přes 4,5 mld. Kč je umístěno v akciových fondech. Za prvních
sedm měsíců letošního roku svěřili klienti do podílových fondů ČP INVEST a Generali PPF Invest v
čistých prodejích přes 1,17 mld. Kč nových investic. Společnostem Generali PPF Asset Management a
ČP INVEST, které jsou součástí stejné vlastnické skupiny, ve 2. čtvrtletí vzrostl objem spravovaného
majetku na více než 190 mld. Kč. Zůstávají tak největším správcem aktiv v ČR.

Stát chce více zdanit výnosy fondů
Firmám a investorům, kteří dnes využívají investiční či podílové fondy k
tomu, aby platili méně na daních, chce stát "zatnout tipec". Ministerstvo
financí chce některé výnosy z fondů víc zdanit. Nejdříve si posvítí na dividendy plynoucí z úroků, jež klientům určitá část fondů vyplácí. Novela
zákona o dani z příjmu, která je nyní v připomínkovém řízení, má zavést i
na tyto příjmy srážkovou daň. V praxi to znamená, že investor zaplatí místo
současných 5 % celkovou daň ve výši asi 19 %. "Chceme napravit nerovnováhu, která pro různé příjmy stanoví různou daň a může některé investory motivovat snižovat daňovou
zátěž přes tyto fondy," uvedl Stanislav Špringl, ředitel odboru legislativy daně z příjmu MF ČR.

Wood & Company: Zisk 1,08 mil. Kč

Společnost Wood & Company znásobila v pololetí čistý zisk na 1,08 mil. Kč oproti 353 tis. Kč před
rokem. Čistý výnos z poplatků a provizí firma meziročně zvýšila o 15 % na 111,3 mil. Kč.

Do ČR míří nový online broker
Český kapitálový trh se chystá rozvířit nový hráč z USA. Do ČR totiž míří světový poskytovatel online obchodů s měnovými deriváty, společnost Interbank FX. S využitím jejích služeb budou klienti moci
obchodovat na trhu Forex v reálném čase. „Interbank FX se skutečně chystá rozšířit svůj byznys do střední a východní Evropy, v Praze budeme přítomni od 6. září,“ řekla Abigail DeGraffová, tisková mluvčí
firmy. Interbank FX má sídlo v Salt Lake City a obsluhuje p řes 30 000 klientů z více než 140 zemí světa.
S pomocí jejího internetového systému prob ěhnou každý měsíc obchody ve výši 80 mld. USD.

Roste obliba fondů ETF
Nadprůměrné kolísání akciových trhů, které v posledních měsících ovládlo většinu světových burz,
zatraktivňuje alternativní způsoby obchodování. Dlouhodobé investory výrazné kolísání cen odrazuje, a
část jich proto dává přednost krátkodobému obchodování či spekulaci. Svědčí o tom vývoj objemu obchodů ve speciálních fondech ETF, které se na alternativní strategie zam ěřují. Právě výrazné kolísání
burz je ale pro alternativní obchodní strategie výnosné, pokud se správn ě využívají. Zatímco velcí investoři, tj. makléři a správcové soukromých či hedgeových fondů, hodně spoléhají na technickou analýzu,
indexování, křížovou korelaci nebo algoritmy, drobným investorům většinou pomáhají právě fondy ETF.

Další rating pro Pioneer Funds potvrzen
Agentura Standard and Poor´s v srpnu 2010 potvrdila rating „A“ pro další z řady lucemburských podfondů Pioneer Funds: Pioneer Funds – Emerging Europe & Mediterranean Equity, prost řednictvím kterého lze investovat do akcií rozvíjejících se evropských trh ů včetně oblasti Středomoří. Rating obhájil
zejména díky citlivému přístupu zkušeného portfolio manažera.

POJIŠŤOVNY A PENZIJNÍ FONDY

Příspěvek na penzijní připojištění
Z analýzy klientského kmene penzijního fondu Generali vyplývá, že nejštědřejšími přispěvateli na penzijní připojištění svých zaměstnanců jsou
firmy z Prahy. Na opačném pólu žebříčku výše příspěvku na penzijní připojištění coby zaměstnaneckého benefitu jsou podniky z Vysočiny. Rozdíl
mezi nejvyšším a nejnižším průměrným měsíčním příspěvkem je necelých
700 Kč. Výše příspěvku může souviset s regionální zaměstnaností a postupným zotavováním firem z ekonomické recese.

Mladí lidé podceňují význam životního pojištění
Podle statistik Pojišťovny České spořitelny klesá relativní podíl mladých lidí s uzavřeným životním
pojištěním. Zatímco v roce 2005 tvořili mladí lidé do 25 let 20,5 % klientů FLEXI životního pojištění,
dnes je to jen 15,9 %. Podmínky uzavření životního pojištění jsou přitom nejvýhodnější právě v mladém
věku. Při stejných parametrech může být cena při sjednání v 25 letech a 45 letech téměř dvojnásobná.

Generali: Speciální pojištění fotbalistů
Pojišťovna Generali a poradenská společnost Fincentrum spolu s ČMFS představily unikátní projekt
TREFA na podporu výkonnostního fotbalu v ČR. Neprofesionální hráči získají kvalitní pojistnou ochra-
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Německo zatíží banky
miliardovou daní
Peněžní ústavy s centrálou v Německu budou
muset od roku 2011 přispívat určitou sumou do
zvláštního fondu. Stát ho zřizuje proto, aby měl
kam sáhnout v případě, že by někdy v budoucnu
propukla nová finanční krize a začaly se pokládat
banky. Spolková vláda očekává, že do fondu každý rok přiteče zhruba 1,2 mld. EUR.

AIG splatí 4 mld. USD

Pojišťovna AIG splatí z federální záchranné
půjčky 4 mld. USD. Je to nejvyšší splátka od
roku 2008. Peníze na splacení pomoci od daňových poplatníků pojišťovna získala prodejem leasingové firmy International Lease Finance Corp.
za 4,4 mld. USD. AIG získala v září 2008 od státu 182,5 mld. USD a stát má ve firm ě 80 %.

Trh s dluhopisy
narůstá jako burzy

Během dvou let nalili lidé do dluhopisových fondů 480 mld. USD. Odliv peněz z akciových fondů do dluhopisových převládá i v ČR. Spekulací
o bublině na dluhopisovém trhu přibývá. Podle
odborníků se totiž horečka po dluhových cenných papírech, kam v poslední době proudí miliardové sumy z akciových trhů, začíná podobat té,
která se vyhrotila na burzách s technologickými
tituly v letech 1999–2000.

Čtvrtletní zisk ING
přesáhl 1 mld. EUR

Zisk bankovní a pojišťovací skupiny ING Groep
se ve 2. čtvrtletí vyrovnal nejlepším odhadům,
protože velké zisky bankovní části pokryly ztráty
americké pojišťovací divize. Čistý zisk vzrostl na
1,1 mld. EUR ze 71 mil. EUR před rokem.

Zisk OTP klesl o 35 %

Čistý zisk největší maďarské banky OTP se ve 2.
čtvrtletí meziročně snížil o 35 % na 27,4 mld. forintů (2,4 mld. Kč). Firma zvýšila rezervy na rizikové úvěry na rekordních 96,1 mld. forint ů.

Zisk Nasdaq OMX rostl

Čistý zisk transatlantického provozovatele akciových trhů Nasdaq OMX Group se ve 2. čtvrtletí v
meziročním srovnání zvýšil o 39 % na 96 mil.
USD a překonal očekávání. Ke zlepšení ziskovosti přispěl i dočasný prudký vzestup obchodní
aktivity v květnovém „bleskovém krachu“.

Index Ifo roste

Podnikatelská nálada v Německu se v srpnu překvapivě zlepšila. Institut Ifo oznámil, že index
podnikatelského klimatu stoupl na 106,7 bodu z
červencových 106,2 bodu. Hodnota indexu se tak
dostala na nejvyšší úroveň za více než tři roky.

Sberbank vykázala
smíšené výsledky

Sberbank, největší banka v Rusku, vykázala smíšené výsledky za 2. čtvrtletí. Podnik uvedl, že
vytvořil zisk 20,8 mld. rublů (13,2 mld. Kč). Proti 5,4 mld. rublů před rokem je to výrazný nárůst,
ale proti rekordu 43,5 mld. rublů z prvního letošního čtvrtletí propad na polovinu.

Zisk UNIQA zdvojnásobil

Největší rakouské pojišťovně UNIQA vzrostl za
šest měsíců letošního roku zisk z běžné činnosti
o 100,3 % na 71 mil. EUR. Výsledky podpořil
růst příjmů z pojistného ve všech regionech.

Crédit Agricole
zvýšila zisk o 89 %

Francouzský finanční ústav Crédit Agricole ve 2.
čtvrtletí zvýšil čistý zisk o 89 % na 379 mil.
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nu za nízkou měsíční částku a jejich kluby navíc finance pro další rozvoj a výchovu nových talent ů.
TREFA nabízí tři varianty měsíčního pojistného – 395 Kč, 500 Kč a 1000 Kč. Prostřednictvím zprostředkovatelů Fincentra si Trefu mohou sjednat všichni dosp ělí fotbalisté (15–64 let), kte ří nehrají mezinárodní soutěže a nepobírají za sportovní činnost finanční odměnu. Pojistit se mohou i děti ve věku do 14 let.

Nová Prémiová GARANCE od České pojišťovny
Česká pojišťovna zahájila 30. srpna prodej nové Prémiové GARANCE.
Jde o jednorázově placené životní pojištění, které zajišťuje návratnost
investice ve výši 118 %, to znamená roční zhodnocení 4,5 %. Kromě unikátního zhodnocení nabízí nová GARANCE rovněž krátkou pojistnou
dobu v délce pouhých čtyř let. Výjimečná je i tím, že se na českém pojistném trhu stala internetovým průkopníkem. Je totiž prvním a zatím jediným
produktem životního pojištění, který lze sjednat prost řednictvím internetu.

Penzijní fondy mohou letos vynést 1,9 %
Klientům českých penzijních fondů by se za letošek mohly úspory na stá ří zhodnotit zhruba o 1,87 %.
To za předpokladu, že by se dluhopisovému trhu dařilo stejně jako v první půli roku. Tento výpočet HN
provedly na základě údajů APF. Loňský výnos klientů byl přitom výrazně nižší – v průměru 1,19 %.

Možnost zaplatit pojištění na terminálech Sazky
Od 1. srpna mohou klienti Slavia pojišťovny platit pojistné také na terminálech Sazky a na vybraných
Sazka points si mohou některé pojištění přímo sjednat. Platit pojistné prost řednictvím terminálů Sazky
lze nové druhy avíz, které jsou označené logem Sazky a čárovým kódem. Takto označená avíza rozesílá
pojišťovna od srpna. Platba pojistného p řes terminál navíc bude levn ější než u platby složenkou.

PF ČP vzrostl v pololetí zisk i objem aktiv
Pololetní zisk Penzijního fondu České pojišťovny narostl v meziročním srovnání o 116 % na 557 mil.
Kč. Objem aktiv se oproti minulému roku zvýšil na 52,2 mld. Kč, což znamená 12,3% nárůst. PF ČP si
udržuje vedoucí postavení na trhu a jeho služeb využívá 1,17 milionu klient ů.

Pojištění pro extrémní riziko
Kooperativa pojišťovna, Vienna Insurance Group uvedla na trh pojištění
pro české občany, kteří jsou vysíláni do zahraničních misí v nejrizikovějších oblastech světa. Speciální pojištění poskytuje progresivní plnění za
trvalé následky úrazu a počítá i s rizikem smrti následkem úrazu v oblastech jako jsou Afghánistán, Súdán, Kongo a další. Pojištění je určeno pro
příslušníky a zaměstnance ozbrojených sil a sborů, pracovníky vládních
institucí, nevládních organizací i soukromého sektoru.

ČPP v pololetí vybrala na pojistném 3,42 mld. Kč
ČPP vybrala v 1. pololetí na pojistném 3,42 mld. K č, což znamená meziroční nárůst o 3 %. Předpis
pojistného ČPP v neživotním pojištění vzrostl meziročně o 2 %, zatímco celý trh klesl o 0,7 %.

Připojištěných na penzi je 4,47 milionu
Počet účastníků penzijního připojištění v 1. pololetí stoupl na 4,47 milionu, což byl proti konci roku
2009 nárůst o 80 000. Tempo růstu jejich počtu zpomalilo. V prvních šesti měsících bylo uzavřeno 256
000 nových penzijních připojištění, tj. o 18 000 smluv méně než ve stejném období loni.

LEASING A SPLÁTKOVÝ PRODEJ

Půjčky na školní pomůcky si bere každý 9. rodič
Půjčku na školní výdaje svých dětí si letos vezme každý devátý český rodič, zjistil telefonický průzkum „Kolik stojí školák?“, který v srpnu zorganizovala spole čnost Provident Financial. Loni si v souvislosti s nástupem dětí do školy vzala půjčku téměř pětina respondentů (18 %), letos již jen asi desetina
(11 %). Půjčku nejčastěji (59 %) použijí na nákup pomůcek (učebnice, sešity), na oblečení, obuv či aktovku (19 %) nebo na úhradu školného a kurzovného (15 %). Obvykle si lidé p ůjčují 5 až 10 tis. Kč.

UniCredit Leasing: značkové financování Hyundai
UniCredit Leasing letos v červnu rozšířil spolupráci se společností Hyundai Motor Czech, dovozcem
osobních vozů Hyundai, o značkové financování „Hyundai Finance“. Společný produkt nabídne koncovým zákazníkům atraktivní podmínky pro financování osobních automobilů této značky. Portfolio značkového financování od UniCredit Leasing díky novému přírůstku čítá již 14 značek.

Lidé chtějí vybírat hotovost v obchodech
Za posledního půl roku vzrostl počet transakcí držitelů kreditních karet, kteří využívají službu Cash
Back. Prodejních míst, kde tuto službu lze využít je však stále málo. Vyplývá to ze statistiky spole čnosti
Cetelem, člena mezinárodní banky BNP Paribas. V roce 2009 uskutečnili držitelé kreditních karet vydaných společností Cetelem v průměru okolo 30 transakcí měsíčně. Letos jejich počet vzrostl o více než
150 %. Průměrná částka výběru hotovosti se na jednoho držitele kreditní karty pohybuje okolo 1000 K č.

EUR. To je výrazně lepší výsledek, než se čekalo
a zahrnuje i problémy, s nimiž se banka potýká v
Řecku. Bance pomohlo zlepšení v oblasti financování podniků, ale i lepší situace v retailu.

Fed chce dále
podpořit ekonomiku

Fed je podle svého šéfa Bena Bernankeho připravena učinit další kroky k podpoře ekonomiky,
pokud by ekonomika začala stagnovat a objevily
se signály, že spotřebitelské ceny klesají. Dodal,
že ekonomika podle něj nyní zpomaluje výrazněji, než se čekalo. Bernanke hovořil zhruba hodinu
a půl poté, co vláda oznámila, že růst americké
ekonomiky ve 2. čtvrtletí výrazně zpomalil na
1,6 % z 3,7 % v 1. čtvrtletí. Podle předběžných
odhadů měl HDP zpomalit na 2,4 %.

Aegon vrátí podporu

Nizozemská pojišťovna Aegon se dohodla s evropskými regulátory a vrátí nizozemské vládě 2
mld. EUR, které získala jako státní podporu za
finanční krize v roce 2008. Peníze splatí do konce příštího roku, jak to dovolí podmínky na trhu.

HSBC jedná o koupi
jihoafrické Nedbank

Britská banka HSBC Holdings jedná s finanční
skupinou Old Mutual o koupi kontrolního podílu
v jihoafrické Nedbank Group. Transakce by
mohla mít hodnotu až 6,8 mld. USD.

RSA koupila
pojišťovnu v Irsku

Britská pojišťovací skupina RSA Insurance
Group, 100% vlastník DIRECT Pojišťovny,
oznámila akvizici společnosti 123 Money Limited, jedné z největších a nejrychleji rostoucích
přímých pojišťoven v Irsku. Po této transakci,
jejíž dokončení podléhá souhlasu regulátorů, se
RSA stane druhou největší neživotní pojišťovnou
v Irsku. Pojišťovna 123.ie nabízí klientům pojištění motorových vozidel, cestovní pojištění, pojištění majetku a pojištění domácích mazlíčků.

Obří emise dluhopisů má
pomoci čínských bankám

Vláda v Pekingu řeší špatné úvěry v klíčových
čínských bankách. Půjčí si, aby navýšila jejich
kapitál. Číňané zafinancují kapitál svých bank
pomocí emise dluhopisů v celkovém objemu 28
mld. USD. Napsal to týdeník The Economist.

FINANCE V ČT
Třetí řada cyklu
Krotitelé dluhů
Příběhem zdravotní
sestry, která zadlužila celou rodinu,
vstupuje na obrazovky České televize už
třetí řada cyklu Krotitelé dluhů. Od 7.
září 2010 ji vysílá ČT1 každé úterý ve 21.45 hodin. Cyklus Krotitelé dluhů připravuje Televizní
studio Brno České televize ve spolupráci se společností FRAME100R. Více podrobností na:
www.ceskatelevize.cz/krotiteledluhu.
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