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České pojišťovnictví 
v zátěžových testech 
České národní banky 
A hned jedna pozitivní zpráva na začátek. 

Celý finanční sektor si v České republice v prů-

běhu pandemie covid-19 zachoval vysokou 

odolnost vůči nepříznivým vlivům a výkyvům. 

Stabilizační a pomocné programy vlády dodaly 

ekonomice likviditu. Zabránily tak určité vlně 

úvěrových selhání. Přijatá opatření České 

národní banky stabilizovala dluhovou službu 

vládního a soukromého nefinančního sektoru a 

podpořila hladké fungování finančních trhů. Jak 

také vyplynulo z analýzy, banky by mohly poskyt-

nout dodatečný objem úvěrů až 3,5 bilionu Kč 

(tzn. zdvojnásobit současné úvěrové portfolio). 

Hospodářský výsledek byl ve čtvrtletních obdo-

bích ovlivněn vývojem cen investičních aktiv 

pojišťoven, upisováním nových smluv, postup-

ným dožíváním pojistných smluv, splácením 

dluhových cenných papírů držených pojišťov-

nami, vývojem ziskovosti a rozdělováním zisků 

v podobě dividend. Do testu bylo zahrnuto 22 

domácích pojišťoven, které svým podílem 

na čistém předepsaném pojistném v roce 2020 

představovaly zhruba 85 % trhu životního pojiš-

tění a 92 % trhu neživotního pojištění. Pro naše 

klienty je to signál, že finanční, a především 

pojistný sektor se drží na stabilní úrovni.
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Česká národní banka 
zvýšila úrokové sazby 
od 6. 8. 2021

Bankovní rada České národní banky (ČNB) zvý-

šila základní úrokovou sazbu na 0,75 %. Dosud 

tato sazba činila 0,5 %. Odvíjí se od ní úroky 

komerčních úvěrů včetně hypoték.

Základní sazba (repo sazba) upravuje výši úroku, 

za který si ČNB může půjčit peníze od bank, 

pokud chce snížit objem peněz v oběhu. Od této 

sazby se také odvíjí úročení spotřebitelských 

úvěrů.

Současně rada rozhodla o zvýšení lombardní 

sazby o 0,50 % na 1,75 %, zatímco diskontní sazbu 

ponechala beze změny na 0,05 %. Nově stanovené 

úrokové sazby jsou platné od 6. 8. 2021.

Od výše lombardní sazby se odvíjí, za kolik si 

mohou banky od ČNB půjčit peníze. Diskontní 

sazbou centrální banka úročí přebytečnou likvi-

ditu, kterou si u ní banky mohou uložit.

ČNB zatím naplňuje očekávání týkající se zvy-

šování sazeb. Je však stále pravděpodobnější, 

že centrální banka bude muset přistoupit k radi-

kálnějším krokům.

Hlavním důvodem jsou problémy v dodavatel-

ských řetězcích, kde prudce rostou ceny 

základních vstupů v měřítku, které si ještě před 

několik měsíci nikdo nedokázal ani představit. 

Inflační tlaky budou narůstat…

Zároveň je třeba brát v úvahu skutečnost, že 

ČNB zvyšuje své úroky z velmi nízkých úrovní.

Aktuální situace v české ekonomice a její výhled 

jsou argumentem pro další zvýšení úrokových 

sazeb a obecně pro zpřísnění měnových pod-

mínek v ekonomice, k čemuž mohou vést nejen 

vyšší úrokové sazby, ale také silnější česká 

koruna.
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Argumenty 
České národní banky 
pro další růst sazeb
Mezi největší a nejdůležitější argumenty České 

národní banky pro další zvyšování úrokových 

sazeb je vysoká inflace a nedostatek lidí 

v mnoha sektorech.

Inflace dosáhla vysokých hodnot a v červenci 

se dostala nad toleranční pásmo ČNB 3,4 % a 

nelze tak říci, že se jedná pouze o dozvuky a 

dočasné faktory s vazbou na pandemii. Kromě 

toho dochází k prudkému zdražování energií, 

dopravě, nájemného či stavebního materiálu, 

kdy tyto hodnoty ještě mohou promluvit do výše 

budoucí inflace.

Ruku v ruce také přicházejí z trhu práce čísla 

ukazující na rostoucí nedostatek pracovníků. 

Nastavená vládní opatření udržela nízkou neza-

městnanost a firmy se ve vybraných odvětvích 

potýkají se zrychlující se poptávkou po zboží. 

Kromě toho zde je velký nedostatek zahranič-

ních pracovníků (především ve stavebnictví). 

Nejvíce dále chybí pracovníci v gastronomii, IT 

a dělnických profesích. Kombinace nedostatku 

pracovníků a vysoká inflace povede jedno-

značně k nárůstu mezd. ČNB má názor, že 

postupné zvyšování úrokových sazeb je pro 

českou ekonomiku výhodnější než následné 

„skokové“ zvyšování.

Pokud tedy uvažujete o pořízení nemovitosti, 

bytu či jiné alternativě bydlení, určitě doporuču-

jeme řešit hypoteční úvěr co nejdříve. Je zde 

totiž jasný signál postupného zvyšování úroko-

vých sazeb a tím vyššího zatížení vašich 

rodinných rozpočtů. Naši hypoteční specialisté 

jsou připraveni s nabídkou nejlepších podmínek 

bankovních domů a stavebních spořitelen.

číslo 08 / 2021
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Bankovní identita 
a její fungování

číslo 08 / 2021

V současné době se neustále množí dotazy 

našich klientů na oblast bankovní identity. 

Pokusíme se tedy o krátké vysvětlení a přiblížení 

tohoto moderního a nově nastupujícího trendu.

Bankovní identita již funguje v České republice 

téměř půl roku a jde o jednoduchý a bezpečný 

způsob pro přihlašování a ověřování totožnosti 

na internetu. „Elektronická“ komunikace se 

státní a komerční sférou (komerčními službami) 

tedy není jen sci-fi. Banky avizují připravenost 

investovat do zvýšení bezpečnosti a možností 

online ověření řádově miliardy korun a postupně 

se kromě fyzických osob do projektu zapojují 

malé, střední i velké společnosti.

Tento „elektronický způsob ověření“ si za tuto 

dobu vyzkoušelo okolo 300 tisíc osob, nicméně 

v tuto chvíli je předpoklad maximálního počtu 

lidí s možností využít tento způsob ověření okolo 

3,5 milionů uživatelů.

Bankovní identita bude klíčovým digitalizačním 

prostředkem, který má podporu napříč celým 

finančním systémem a státní sférou, do které 

se plánuje v následujících letech investovat 

řádově miliardy Kč.

Pro klienty je důležitá informace, že jako první 

otevřely možnost využít bankovní identitu pro 

komunikaci s komerčními subjekty Česká spo-

řitelna, ČSOB a Moneta Money Bank a nyní již i 

Air Bank a Komerční banka.  

Pokud bychom to měli zjednodušit, můžete se 

všude, kde to poskytovatelé umožňují, přihlašo-

vat stejně jako do internetového bankovnictví. 

Klienti to ocení například při jednání s úřady, 

státní správou či komerční sférou, ale jedno-

dušší budou mít i přístup do internetových 

samoobsluh poskytovatelů energií a jiných 

služeb. Naši kolegové jsou vám připravení 

poskytnout bližší a upřesňující informace.
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Nezbytnost 
kontroly pojištění 
majetku

Situace posledních týdnů a měsíců ukázala, jak 

ničivé mohou být důsledky působení přírodních 

živlů. I když máte sjednáno pojištění majetku, 

je důležité si uvědomit, že je nutné „průběžně“ 

kontrolovat, zda sjednaná pojistná částka stále 

odpovídá Vaší aktuální pojistné hodnotě majetku. 

Hodnota nemovitostí a věcí se v čase mění, 

např. v důsledku provedené rekonstrukce či poří-

zení nového vybavení domácnosti, výrazně 

rostou i ceny stavebních prací a materiálu. To 

vše vede k situaci, kdy sjednaná pojistná částka 

už nepokrývá vzniklé škody a majetek je tak 

významně podpojištěn. V případě podpojištění 

je klient při pojistné události krácen na pojist-

ném plnění ve stejném poměru, v jakém je jeho 

majetek podpojištěn. Toto je v případě fatálních 

škod pro mnoho klientů naprosto likvidační. 

Ideálně nastavená pojistná částka je ta, která 

odpovídá „stávající hodnotě“ Vaší nemovitosti 

nebo domácnosti. Ta pak v případě pojistné 

události zaručí výplatu pojistného plnění ve výši 

umožňující pořízení minimálně stejného majetku 

v podobném standardu. V rámci naší povinnosti 

odborné péče naši spolupracovníci nabízí pomoc 

s kontrolou pojistných smluv a jsou připraveni 

zodpovědět všechny Vaše dotazy.

https://indecon.cz/kontakty/

https://afinpol.cz/kontakty/

číslo 08 / 2021
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Klientská zóna 
Indeconu / Softconu 
k dispozici již 
od února 2021

Jak již bylo uvedeno v únorovém newsletteru, Indecon 

spustil pro své klienty „klientskou zónu“.

Každý klient tak nyní může využít přístup do své 

klientské zóny, kde uvidí veškeré své finanční pro-

dukty, které má v rámci Indeconu sjednány.

Vývoj „Klientské zóny“ pochopitelně pokračuje a 

bude rozdělen do několika vln. V první fázi je mož-

nost stažení dokumentace k jednotlivým smlouvám, 

následovat budou elektronické souhlasy (GDPR, 

ZPPK, resp. klientská dokumentace a další).

Jsme přesvědčeni, že tato „nadstandardní“ služba 

přispěje k lepším obchodním výsledkům, důvěry-

hodnosti, kredibilitě a spolehlivosti.

I nadále jsme připraveni zlepšovat veškerý servis a 

přejeme tak našim klientům příjemnou práci s kli-

entskou zónou, kterou budeme průběžně vyvíjet.

Indecon s.r.o., Evžena Rošického 2685/31, 586 01 Jihlava, +420 567 210 425, www.indecon.cz
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