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Prezidentem ČBA je T. Salomon 
Členové České bankovní asocia-

ce si na svém volebním shromáž-
dění členů 22. června zvolili nové 
zástupce v řídicích orgánech – Pre-
zidiu a Dozorčím výboru. Novým 
prezidentem asociace se stal To-
máš Salomon, který ve funkci na-
hradí dlouholetého prezidenta Pav-
la Kavánka. 

Třetině domácností klesly příjmy 
Podle CVVM negativní dopady pandemie pocítila 

téměř polovina zaměstnanců a tři čtvrtiny OSVČ. Do 
situace, kdy nevycházejí s penězi, se dostalo 5 % Če-
chů. Sedm z deseti domácností naproti tomu dokáže 
finančně vyjít ještě nejméně další tři měsíce. 

Auta se v květnu rozjela 
Výroba osobních aut v Česku se od ledna do konce 

května propadla o 35,7 % na 399 861 vozů. V samot-
ném květnu byl kvůli dopadu epidemie propad o 52 % 
na 62 184 vozidel. Tuzemský trh s novými osobními 
vozy by mohl letos klesnout o 20 % na zhruba 200 
000 aut. Pesimistický odhad hovoří podle ředitele čes-
kého zastoupení Škody Auto Luboše Vlčka o poklesu 
až na 175 000 až 180 000 vozů. Prognózu Škoda 
upřesní v srpnu nebo v září. 

Počítat stále neumíme 
V případě výpočtu jednoduchých početních příkladů 

týkajících se úročení nebo spočítání výnosu jsou vý-
sledky průzkumu finanční gramotnosti provedené mi-
nisterstvem financí v letošním roce horší než v letech 
2010 a 2015. Například jen polovina Čechů rozumí 
aplikaci úrokové sazby u vkladu na spořicím účtu, 
když dokázala spočítat, kolik bude výnos z tisícikoru-
ny při ročním úroku dvě procenta. V roce 2015 to bylo 
58 % respondentů. 

Komu pandemie pomohla 
Komunikační platformy mnozí teprve objevili a 

např. Zoom využívalo i víc než 300 milionů lidí. To se 
odrazilo i na hodnotě akcií, které vylétly o 250 % na 
hodnotu firmy 67 miliard dolarů, tedy víc než třeba 
obří konglomerát General Electric. 

Co prozradil průzkum 
Podle průzkumu pro ministerstvo financí má nyní 

finanční záležitosti pod kontrolou 64 % Čechů, zatím-
co v roce 2015 to bylo 75 % lidí. Finance nemají pod 
kontrolou především mladí lidé do 30 let a osoby se 
vzděláním bez maturity. Zároveň 35 % respondentů  
z průzkumu je se svojí finanční situací spokojeno, což 
je více než v roce 2015, kdy to bylo 30 %. 

LTV zůstává, DSTI ne 
Bankovní rada ČNB nemění současný doporučený 

limit ukazatele LTV, vyjadřující poměr úvěru k hodno-
tě zastavené nemovitosti. Ten s ohledem na přetrvá-
vající nadhodnocení cen bydlení zůstává na 90 %  
(s možností 5% výjimky). V současné ekonomické si-
tuaci ale nepovažuje za nezbytné nadále stanovovat 
limit ukazatele DSTI (poměr měsíční splátky dluhu 
k čistému příjmu, který byl od dubna 50 %). 

ČNB snížila bankám rezervy 
ČNB snížila sazbu 

proticyklické kapitálo-
vé rezervy na 0,5 % 
s platností od 1. čer-
vence 2020 z aktuální 
úrovně 1 %. Již břez-
nové snížení této re-
zervy z 2% výše uvol-
nilo bankám podle guvernéra Jiřího Rusnoka asi 20 
miliard korun. ČNB je připravena proticyklickou kapi-
tálovou rezervu v případě výrazného nárůstu úvěro-
vých ztrát bank zcela uvolnit, aby podpořila jejich 
schopnost plynule úvěrovat nefinanční podniky a do-
mácnosti. Kapitálová pozice domácího bankovního 
sektoru je díky kapitálovým rezervám a dobrovolně 
drženému přebytku kapitálu robustní. 

Rychlejší zotavení Evropy? 
Souhrnný index nákupních manažerů PMI (aktivity 

v průmyslu i ve službách) předběžně vzrostl na 47,5  
z květnových 31,9 bodu. To je mnohem lepší výsle-
dek, než předpovídali analytici (42,4 bodu) po dubno-
vém rekordním minimu 13,6 bodu. To pomohlo evrop-
ským akciím, např. panevropský index STOXX600 bě-
hem úterka přidal 0,8 %, německý DAX dokonce přes 
2 %. Podle náznaků tedy útlum hospodářské aktivity 
v eurozóně v červnu výrazně polevil. 
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Zadlužená je i Británie 
Britská vláda si v květnu půjčila rekordních 55,2 

mld liber. Veřejný dluh Británie tak poprvé od roku 
1963 přesáhl 100 pct HDP. 

Posila představenstva ČSOB PS 
Novým členem představenstva 

ČSOB Penzijní společnosti zodpověd-
ným za oblast Operations, IT 
a Transformační management se od 
1. července 2020 stane Tomáš Koní-
ček. Do skupiny ČSOB nastoupil 
v roce 2009 do současnosti postupně 
řídil i další agendy včetně API. 

Slovensko zhoršilo výhled 
Ekonomiku Slovenska čeká podle ministerstva fi-

nancí téměř dvouciferný propad (9,8 % proti dřívější-
mu odhadu z dubna 7,2 %). Až na příští rok předpo-
kládá ve srovnání s dubnovou prognózou silnější eko-
nomické oživení o 7,6 % (dosud 6,8 %) a s návratem 
ekonomiky na předkrizovou úroveň ministerstvo počítá 
až na konci roku 2022. 

Trhy ignorují rizika 
Hypotetická rizika, která investoři zametli pod ko-

berec, aby následně nastartovali globální rally, by 
mohly podle některých ekonomů dostat studenou 
sprchu. Předčasné uvolnění karanténních opatření, 
růst napětí mezi USA a Čínou, nejasný brexit, navíc 
upadají firemní finance a příští výsledková sezóna by 
mohla být obzvláště bolestivá. Známý pesimista Nou-
riel Roubini dokonce tvrdí, že „akciový trh lže sám so-
bě, investoři sázejí na další stimulační balíčky a prud-
ké oživení zisků“. 

Ani Švýcarsko neunikne recesi 
HDP Švýcarska letos klesne o 6,2 % s nejhorším 

poklesem od roku 1975, kdy byla země zasažena ná-
sledky ropných šoků (v předešlé prognóze vláda počí-
tala s poklesem o -6,7 %). V letošním roce se očeká-
vá, že nezaměstnanost vzroste na 3,8 %. 

I pojišťovny zasáhl virus 
Seznam zrušených davových akcí jako třeba Wim-

bledon nebo turné hudebních kapel je špatnou zprávou 
pro sektor, který je měl před problémy ochránit. Pojiš-
ťovny teď mají miliardami dolarů sanovat pořadatele, 
např. Lloyd's of London říká, že výplaty pojistného pl-
nění za pandemii budou možná nejnákladnější za celou 
jeho 330leté historie. Také odborníci z AIG míní, že ta-
to pandemie bude asi největší katastrofou v historii 
pojištění. 

Osobní kontakt je stále nenahraditelný 
Téměř pětina bankovních klientů chce i po uvolnění 

karanténních opatření na základě zkušeností z doby 
pandemie více využívat digitální bankovnictví. Většina 
lidí ale zároveň považuje osobní kontakt s bankéřem 
na pobočce za nenahraditelný, zejména v oblasti hy-
potečního (80 %), investičního (77 %) a penzijního 
poradenství (64 %). Více než tři pětiny lidí preferují 
poradenství od bankéře také při řešení životního pojiš-
tění, podobně je na tom poradenství s rodinným hos-
podařením a stavební spoření. Neživotní pojištění do-
mácnosti, auta či odpovědnosti za škodu s poradcem 
raději domlouvá 52 % respondentů, podobný podíl lidí 
(48 %) si jej ale spíše obstará online. Vyplývá to 
z výsledků aktuálního průzkumu projektu Česko v da-
tech. 
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