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Vaňková odmítá nařčení, jež
se objevila po razii v Brně

Svaz kritizuje MPO, že brzdí
moderní energetiku

Vyšetřování vlády kvůli
koronaviru bude zastaveno

Epidemie v USA si vyžádala
už přes 200 tisíc životů

Primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS)
v souvislosti s pondělní razií policie
na radnici Brno‑střed odmítá, že by se do‑
pustila něčeho nezákonného, jak naznačila
média. HN uvedly, že zásah policie měl
spojitost s Vaňkovou a dalšími politiky
ODS kvůli podezření z kupčení s brněn‑
ským majetkem a braní úplatků. Vaňková
i její náměstek Robert Kerndl (ODS) to
popírají a kauzu považují za politickou
s poukazem na blížící se krajské volby.

Svaz moderní energetiky (SME) kritizuje
ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), že
proti původním plánům nevypíše nové výzvy
pro podporu akumulace energie, elektromo‑
bility a obnovitelných zdrojů. SME uvedl,
že zastavení podpory zbrzdí nové investice
oživující ekonomiku po pandemii covidu‑19.
MPO tento týden sdělilo, že část peněz
(6,4 miliardy korun) z Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschop‑
nost byla převedena do OP Zaměstnanost.

Italská prokuratura zastaví vyšetřování
premiéra Giuseppeho Conteho a šesti
dalších členů jeho kabinetu kvůli jejich
postupu v boji s koronavirovou pandemií.
Oznámil to Úřad vlády s tím, že prokura‑
tura o tom informovala ministry v dopi‑
sech. Státní zástupci se zabývali trestními
oznámeními více než dvou stovek lidí,
kteří vinili vládu mimo jiné z nedbalosti,
obecného ohrožení, zneužití pravomoci
či porušení občanských práv a svobod.

Skutečný počet úmrtí způsobený epidemií
covidu‑19 ve Spojených státech je vyšší než
200 tisíc. Píše to deník The New York Times
po analýze souhrnných údajů amerického
federálního Střediska pro kontrolu a pre‑
venci nemocí, týkajících se úmrtnosti mezi
březnem a červencem. Nový denní přírůs‑
tek byl včera podle databáze Univerzity
Johnse Hopkinse nejhorším od 27. května.
Sedmidenní průměr se po středečním vý‑
voji drží nad hranicí 1000 úmrtí denně.

Držte si rezervy a čekejte
horší časy, vzkazují banky
Martin Ťopek

martin.topek@economia.cz
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řestože každá třetí rodina
přišla během koronavirové
krize o část, nebo dokonce
o všechny svoje příjmy, vět‑
šina domácností situaci se svými
úsporami zvládla. Vyplývá to z prů‑
zkumu České bankovní asociace
(ČBA). Banky proto radí lidem, aby
se vrátili k běžné spotřebě, ale až
budou mít opět našetřené dosta‑
tečné finanční zálohy.
Důvody k opatrnosti jsou dva.
Jednak může přijít ještě druhá
vlna epidemie koronaviru, která by
opět zasáhla do rodinných financí.
A v říjnu končí moratorium na od‑
klad splátek, kterým vláda umož‑
nila lidem ve finanční nouzi odložit
své závazky vůči bankám. „Všem
dlužníkům s povoleným odkladem
doporučuji zamyslet se nad svým
rozpočtem a připravit se na obno‑
vení splátek,“ řekl ředitel Poradny
při finanční tísni David Šmejkal.
Celkem čeká návrat ke splátkové
povinnosti téměř na 400 tisíc lidí.
To je 12 procent všech klientů, kteří
mají u bank úvěry ať už na bydlení,
nebo spotřebitelské půjčky. A dá
se očekávat, že mezi nimi budou
i takoví, kteří během krize pozbyli
svou schopnost splácet půjčky, tře‑
ba tím, že přišli o práci nebo o za‑
kázky. „Bude zajímavé sledovat,
jak dlužníci začnou splácet,“ řekl
Vladimír Staňura, hlavní poradce
bankovní asociace.
Celková hodnota odložených
splátek je podle ČBA 15 miliard
korun. A část z nich banky nemu‑

sí dostat zpět. Staňura však neo‑
čekává, že by se v listopadu dosta‑
la do problémů se splátkami vý‑
znamná část zadlužených klientů.
„Myslím si, že to bude velmi nízké
procento,“ řekl.
Jiného názoru je Tomáš Wolf,
partner poradenské společnos‑
ti Adastra Business Consulting.
Očekává, že se do potíží se splát‑
kami dostane až 40 procent lidí.
„Dalších 20 procent pak do plateb‑
ní neschopnosti spadne do roka,“
řekl pro HN.
Popsal také zkušenosti z Maďar‑
ska, Rumunska a Chorvatska z let
2008–2010, kdy svět zažíval eko‑
nomickou krizi. Po obnovení splá‑
tek šlo v těchto zemích podle Wolfa
40 procent lidí ihned do platební
neschopnosti.
Banky se zatím k očekávaným
potížím s klienty, kteří neustojí
návrat ke splátkám, nechtějí vyja‑
dřovat. „Jakákoliv čísla jsou v tuto
chvíli ryze spekulativní. Předpoklá‑
dáme, že relevantní odhady bude‑
me mít k dispozici v září,“ uvedla
mluvčí Raiffeisenbank Petra Ko‑
pecká.
Zatím však data nasvědčují
tomu, že české domácnosti dosa‑
vadní průběh krize zvládly. ČBA
říká, že minulé měsíce prověřily
finanční gramotnost českých do‑
mácností. Závěr z údajů bank ho‑
voří jasně: Češi se během pandemie
chovali racionálně a většina do‑
mácností dokázala zavést taková
opatření, která pomohla rodinné‑
mu rozpočtu přežít složité období.
Jedním z nejčastějších bylo ome‑
zení běžné spotřeby a následně od‑
klad větších nákupů. Taková opat‑

Příprava na krizi
Obezřetnost před
podzimem je
namístě. Jednak
může přijít nová
vlna koronaviru
a s ní spojená
ztráta příjmu,
jednak končí
odklad splátek
půjček.
Foto: Shutterstock

Dlužníkům
s odkladem
doporučuji
zamyslet se
nad rozpočtem
a připravit se
na obnovení
splátek.
David Šmejkal
Poradna pro finanční tíseň

ření zavedli přibližně ve třetině do‑
mácností.
To vedlo k nárůstu úspor na
kontech lidí. Například v dubnu
lidé zvýšili své vklady o rekord‑
ních 56 miliard korun. Ačkoliv je
toto číslo výsledkem odpovědné‑
ho chování domácností, pro eko‑
nomiku to není dobrá zpráva. Při
rostoucích vkladech klesá spotře‑

ba, která je jedním z motorů eko‑
nomiky. „Domácnosti byly vystra‑
šené, nevěděly, co se bude dít,“ řekl
Staňura.
Průzkum bankovní asociace tak
ukázal, že pandemická situace se
promítla do finančního smýšle‑
ní dvou třetin Čechů. Potvrdili,
že o svých penězích chtějí do bu‑
doucna více přemýšlet, případně

si i více spořit. „Vzhledem k pro‑
gnózám vývoje ekonomiky i ne‑
jistému vývoji situace na podzim
by lidé měli nad svými financemi
přemýšlet a plánovat si je opravdu
pečlivě. To platí i v případě těch,
kteří uvedli, že pandemii zvlád‑
li,“ řekla poradkyně asociace pro
finanční vzdělávání Helena Bry‑
chová.

DOPADY PANDEMIE NA DOMÁCNOSTI
Třetina domácností přišla v důsledku koronavirové krize o část svých příjmů. Vyplývá
to z průzkumu České bankovní asociace mezi 1100 respondenty. Průzkum také ukázal,
že téměř polovina domácností měla vytvořené dostatečné finanční rezervy.
PŘÍJMY DOMÁCNOSTÍ (v procentech)

OBJEM ÚVĚRŮ BĚHEM PANDEMIE (v mld. Kč)
60

žádná ztráta příjmů
ztráta části příjmů*

26

ztráta jednoho z příjmů domácnosti

9

ztráta všech příjmů

4

žádná odpověď/nevím 1
* např. přeřazení na částečný úvazek, ztráta vedlejšího příjmu

JAK DOMÁCNOSTEM STAČILY FINANČNÍ REZERVY (v procentech)
rezerva stačila s přehledem

47

rezerva stěží stačila

29

domácnosti žádnou rezervu neměly

13

rezerva nestačila, musely si půjčit
rezerva nestačila, pomohl stát

9
2

VLIV PANDEMIE NA UVAŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ (v procentech*)
domácnosti si začnou spořit
domácnosti budou lépe plánovat své výdaje

13
26

domácnosti budou o financích více přemýšlet

35

žádný vliv

34

* respondenti mohli zvolit více odpovědí
Zdroj: ČBA, ČNB

38
procent

domácností
v důsledku pandemie
omezilo svou
běžnou spotřebu
(např. denní nákupy
či nákup drogerie).
Třetina domácností
také odložila větší
plánované nákupy.
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