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Zvládnout v Itálii špatné
úvěry může trvat 10 let

Air France chystá na podzim
nízkonákladové linky

Sázky na Wimbledon
přesáhly v Česku miliardu

Renault hlásí
rekordní prodeje

Italským bankám může trvat deset let,
než sníží hladinu nesplácených úvěrů
na evropský průměr. Uvedla to americká
investiční banka Morgan Stanley, která
zároveň doporučila, že k řešení problému
by mohlo pomoci, kdyby stát založil tak‑
zvanou špatnou banku. Na ni by finanční
domy část nejproblematičtějších úvěrů
převedly. Za období recese, která skončila
v roce 2014, italské banky nashromáždily
nedobytné úvěry za 349 miliard eur.

Francouzská letecká společnost Air France
může na podzim spustit nové nízkonákla‑
dové aerolinky. Projekt získal potřebný
souhlas hlavní odborové organizace pilotů
SNPL. Takzvaný plán Boost je odpovědí
na tlak dopravců ze zemí Perského zálivu.
Nové aerolinky budou létat na 10 dálko‑
vých a 18 krátkých trasách. Air France
doufá, že tak některé ztrátové linky
vytáhne z červených čísel a získá nové
zákazníky.

Výše sázek na tenisový Wimbledon dosáhla
v Česku zhruba 1,1 miliardy korun. Ukazují
to vyjádření sázkových kanceláří oslovených
ČTK. Je to přibližně o pětinu víc, než před
začátkem turnaje očekávaly. Wimbledon
je tak druhým turnajem roku s největším
počtem sázek po hokejovém mistrovství
světa. V mužské části se více dařilo sázka‑
řům, v soutěži žen měli navrch bookmakeři.
Padlo pět milionových výher, klient Chance
vyhrál téměř pět milionů korun.

Francouzská automobilka Renault
prodala v prvním pololetí rekord‑
ních 1,88 milionu aut. To bylo
o 10,4 procenta více než ve stej‑
ném období loni. K růstu přispěla
poptávka po sportovně‑užit‑
kových vozech v Číně a návrat
do Íránu, uvedla automobilka.
V Evropě, která má na celkovém
prodeji automobilky hlavní podíl,
se prodej zvýšil o 5,6 procenta.

Inflace opět požírá úspory
CENY V ČESKU ZRYCHLILY RŮST, ÚROKOVÉ SAZBY SE VŠAK STÁLE DRŽÍ NÍZKO.
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atímco ještě loni v létě bylo
snadné udržet hodnotu
úspor na termínovaném či
spořicím účtu v bance, letos
už to nejde. Brání tomu rychlejší
tempo růstu cen. Inflace se poprvé
po čtyřech letech dostala v lednu
nad hranici dvou procent a podle
centrální banky se tam udrží nejmé‑
ně do druhé poloviny příštího roku.
„Vzhledem k rostoucí ekonomice
a z toho plynoucího zvyšování mezd
lze očekávat, že inflační tlaky jen
tak nepovolí,“ myslí si hlavní ana‑
lytik HN Leoš Rousek.
Lidem, kteří si za naspořené pe‑
níze chtějí v budoucnu pořídit ale‑
spoň stejné množství zboží a slu‑
žeb, nezbývá než se poohlédnout
po vyšším výnosu, se kterým se ale
pojí větší riziko.
Kromě nákupu nemovitosti
nebo investic do akcií či dluhopi‑
sů volí Češi stále častěji podílové
fondy. Na konci prvního čtvrtletí
v nich měli uloženo už 445 miliard
korun, což představuje meziroční
nárůst o 15 procent.

Výraznější růst úroků na běžných
nebo spořicích účtech či na termí‑
novaných vkladech se podle ekono‑
mů nedá čekat ani poté, co Česká
národní banka zvýší ve snaze zkro‑
tit inflaci úrokové sazby. Stát by se
to mohlo poprvé po téměř deseti
letech už v srpnu nebo v září.
„Scénáři, že bankovní rada při‑
stoupí ke zvýšení sazeb už na svém
zasedání 3. srpna, dávám pravdě‑
podobnost 60 procent. Domnívám
se, že sazby porostou o 0,2 procent‑
ního bodu,“ uvedl analytik Generali
Investments CEE Martin Pohl. Po‑
dle něj mají banky dost peněz a ne‑
musí mezi sebou soupeřit o klienty.
Proto se spíše než o zvyšování úro‑
ků na vkladech budou snažit o růst
vlastních marží.
Také podle ekonoma Moody’s
Analytics Martina Janíčka přistou‑
pí centrální banka ke zvýšení sazeb
o 0,2 procentního bodu nejspíš už
letos ve třetím čtvrtletí. „Úroky na
běžných či spořicích účtech půjdou
po zvýšení sazeb ČNB nahoru po‑
malu, zpočátku skoro vůbec. Pe‑
něz bude v bankách pořád hodně,
a navíc i klíčová úroková míra pod
0,5 procenta je stále velmi nízká,“
uvedl Janíčko.

Až centrální banka poprvé zvý‑
ší sazby, na běžných a spořicích
účtech se to téměř neprojeví.
O něco větší šance na vyšší úrok
mohou mít lidé podle analytika BH
Securities Martina Vlčka u termí‑
novaných vkladů. „U vkladů na více
než jeden rok se úroky mírně zved‑
nou, pravděpodobně brzy poté, co
se ČNB rozhodne jít poprvé se saz‑
bami nahoru. Zahrnout by mohly
i určité očekávání dalšího růstu sa‑
zeb, takže se mohou zvýšit o více,
než bude skutečné zvýšení sazby
ČNB,“ uvedl Vlček.
Důležitou roli v budoucím úro‑
čení českých vkladů budou hrát
také rozhodnutí zahraničních cen‑
trálních bank, zejména Evropské
centrální banky a amerického
Fedu. Čím pomaleji budou tyto
klíčové instituce zpřísňovat svoji
měnovou politiku, tím menší tlak
vznikne na ČNB, aby rychle zvy‑
šovala sazby.
Evropská centrální banka už od
března 2015 nakupuje každý mě‑
síc dluhopisy za desítky miliard
eur. Tím dodává na trh nové pe‑
níze a tlačí úroky dolů. Takzvané
kvantitativní uvolňování potrvá
nejméně do konce letošního roku,

Zvýšení úrokových
sazeb ČNB
budou chtít
pravděpodobně
komerční banky
využít k navýšení
svých úrokových
marží.
Martin Pohl
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pak by mělo dojít k jeho postupné‑
mu utlumování.
„ČNB musí zohledňovat situaci
v eurozóně. Teprve s návratem mě‑
nové politiky Evropské centrální
banky k běžným nástrojům, tedy
nejdříve ve druhé polovině příštího
roku, lze očekávat citelnější vliv na
růst sazeb na běžných a spořicích
účtech a termínovaných vkladech
českých bank. Do té doby si klienti
ničeho nevšimnou,“ odhaduje hlav‑
ní ekonom společnosti Cyrrus.
Podle Martina Janíčka se kvůli
nízkému úročení vkladů dá i nadále
očekávat silná poptávka po podí‑
lových fondech, nemovitostech či
akciích. „Zájem dále poroste, ale pa‑
trně o něco pomalejším tempem,“
odhaduje Janíčko. Ani analytik BH
Securities Martin Vlček nečeká, že
by pozvolný růst úrokových sazeb
přinesl změnu. „V oběhu je pořád
obrovský přebytek peněz, které
hledají rozumný výnos. Určitý do‑
pad by však mohl nastat uvnitř dlu‑
hopisových investic, kde investoři
pravděpodobně přesunou část pe‑
něz z dluhopisů s dlouhou dobou
splatnosti například 10 nebo 30 let
do termínovaných účtů s fixací ně‑
kolika let,“ prohlašuje.

ÚSPORY SE DOSTÁVAJÍ POD TLAK
Češi bohatnou a objem vkladů v bankách roste. Část lidí ale kvůli nízkému úročení peníze
ze svých účtů stahuje a hledá způsob, jak úspory ochránit před inflací. Příkladem jsou podílové
fondy, kde se objem majetku od roku 2012 už téměř zdvojnásobil.

Zatímco úročení vkladů
zůstává letos zhruba
stejné, inflace výrazně
zrychlila a překonala
dvouprocentní cíl
centrální banky.
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VÝVOJ ÚROKOVÝCH SAZEB ČNB
(dvoutýdenní reposazba v %)

(v mld. Kč, data ke konci roku/čtvrtletí)

3767

3521

2016

269

431

445

320

3,75
3,5

2,75
2,25
1,75

807

2016

1,5

1,25
1,0

2012 2013 2014 2015 2016 1Q/2017

0,75
0,5

0,25

0,05

8/2 8/8 7/11 18/12 6/2 11/5 7/8 17/12 7/5 29/6 1/10 2/11
2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2012 2012 2012
Zdroj: ČNB, ČSÚ, AKAT

