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JAK SE HODNOTILO
■ Banky i pojišťovny byly
hodnoceny z pohledu klienta
a akcionáře. Oba měly ve vý‑
sledku stejnou váhu.
■ Klientsky byly u bank
nejdůležitějšími kritérii náklady
na vedení účtu, u pojišťoven
zase výše pojistného. Hodnoti‑
la se i šíře produktů a služeb či
komunikace s klienty. Výzkum‑
níci například vůči bankám
a pojišťovnám opakovaně
vystupovali jako fiktivní klienti,
a hodnocena tak byla kvalita
a vstřícnost vyřízení hovoru či
e‑mailu.
■ Největší váhou mezi ekono‑
mickými ukazateli byla u obou
typů domů návratnost kapitálu
a nákladovost – poměr mezi
náklady a ziskem.

„NEJ“ JSOU LETOS ČSOB, KOOPERATIVA
A GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Jednímzklíčovýchparametrůjená-
vratnost vlastního kapitálu, což je
schopnostbankyvytvářetziskkpo-
měru investovaných peněz. ČSOB
byla v tomto směru s 33 procenty
druhá, lepší výsledky vykázala jen
Fiobankas55procentnímpodílem.
Celkovémuvítězisevedloivdalších
ekonomických ukazatelích, jako
jsoupoměrmezi náklady a ziskem,
kvalita aktiv apodíl na trhu, kde se
ČSOB zlepšila v úvěrech.
„Obecně lze říci, že vyhrává ten,

kdomá nadprůměrné výsledky ve
většiněměřených kategorií, niko-
li jen v jedné,“ říká David Pavlát
z agenturyDatank, která analytic-
ký průzkum prováděla na zákla-
dě tvrdých dat, shromážděných
z webových stránek, sazebníků či
výročníchzpráv.Výsledektedyne-
vychází zesubjektivníhohodnoce-
ní odborníků.
ČSOB si tak odnesla první cenu

i navzdory tomu, že v kategorii,
v níž hraje roli výše nákladů na ve-
dení účtu, skončila předposlední.

V tomto směru si pohoršila i Air
Bank, která vloni celkově vyhrá-
la. Bance z finanční skupiny PPF
uškodilo také jarní snížení úroků
naspořicíchúčtechazrušeníúroče-
ní na běžném účtu kvůli dopadům
epidemiekoronaviru. Ještěvíceale
dokázalavylepšitsvoukomunikaci
sklienty,anakonecsi takpohoršila
jen o jednomísto a skončila druhá.
Třetí bylaMonetaMoneyBank.
Výsledky letošního ročníku

ovlivnily kroky ČNB, která reago-
vala na ekonomickou krizi způso-
benou pandemií koronaviru. A to
tím, že snížila základní úrokové
sazby, což následně ovlivnilo celý
trh. „Své úroky z vkladů více sni-
žovaly nové,menší banky, které je
měly dlouhodobě vysoké a jejich
zanechánívpůvodnívýšiby jeeko-
nomickypoškodilo.Velké tradiční
banky tentoefektnepostihl, jejich
sazby byly i předtím velmi nízké,“
dodává Pavlát.
Koronakrize se naopak nepro-

psala do akcionářského pohledu,

protože hodnocení vychází z hos-
podářských výsledků v roce 2019.
Změny lze očekávat příští rok.
Mezi pojišťovnami se Nejlep-

ší životní pojišťovnou 2020 stala
Kooperativa, která nad ostatní-
mi vyniká šíří nabídky pojistných
produktů, služeb a také celkovou
dostupností pro své zákazníky,
se kterými se nově naučila jednat
i virtuálně. K úspěchu v těchto ka-
tegoriích jí výrazněnapomohladi-
gitalizace procesů, jež letos výraz-
ně urychlila koronakrize. „Dneska
víme, že jsme schopni stoprocent-
ně fungovat on-line. Kdyby mi to
někdo řekl začátkem roku, pova-
žoval bychhozablázna,“ sdělilHN
šéf pojišťovnyMartin Diviš.
O něco hůře si pojišťovací dům

vedl v oblasti, která se zabýva-
la výší pojistného, kde skončila
předposlední. Díky svému podílu
naběžněplacenémživotnímpojiš-
těníanízkémuinvestičnímuriziku
však naopak zabodovala v ekono-
mických kritériích.

JakoNejlepšíneživotnípojišťov-
nou roku pak byla vyhodnocena
Generali Česká pojišťovna, která
vznikla v prosinci minulého roku
sloučením Generali a České pojiš-
ťovny – loňského vítěze v této ka-
tegorii. I díky tomu,žeGenerali ab-
sorbovala většinuproduktůČeské
pojišťovny,se letosstal jižsloučený
podnik také Klientsky nejpřívěti-
vější neživotní pojišťovnou, a to
idíky šíři jejích služeb–pojišťovna
mávČeskunejhustší pobočkovou
síť. A jasně vévodila i v ekonomic-
kých kritériích.
VýsledkyvýzkumuHNvyhlašují

ve spolupráci s partnery projektu,
kterými jsou DRFG, ChytryHon-
za.cz aSparkasseOberlausitz-Nie-
derschlesien. Odbornými partne-
ryprůzkumu jsouČeskábankovní
asociace a Česká asociace pojišťo-
ven.
Výzkum posuzoval 14 bank

a 15 pojišťoven – 14 v kategorii ne-
životníhopojištění adevětvživot-
ním pojištění.

VýzkumHospodářskýchno-
vin, který hodnotí zdraví
a kvalitu služeb tuzem-
skýchbankovních apojiš-

ťovacíchdomů, znáužpodvanácté
své vítěze.
Titul Nejlepší banka roku 2020

získala ČSOB. Uspěla především
kvůli tomu, že se jí podařilo vylep-
šit své výsledky v kritériích, která
sehodnotí zpohleduklienta. Stala
se proto rovněž Klientsky nejpří-
větivější bankou. Mimo jiné ome-
zila poplatky, které banky klien-
tůmúčtují, napříkladzapředčasné
splaceníúvěrunebokdyžsezpozdí
se splácením půjčky. Banka také
za poslední dva roky udělala vel-
ký skok v komunikaci s klienty.
Zatímco před dvěma lety v ní byla
předposlední, letosskončiladruhá.
Stejně důležité jako toklientské,

je ihodnocenízpohleduakcionáře.

AdamMašek
adam.masek@economia.cz
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Nejlepší banka
2020
(celkové pořadí, hodnocení v %)

1. ČSOB 70,5

2. Air Bank 66,9

3. Moneta Money Bank 66,7

4. Fio banka 65,6

5. Raiffeisenbank 61,6

6. Česká spořitelna 60,6

7. Equa bank 59,2

8. UniCredit Bank 58,0

9. Komerční banka 56,7

10. Banka Creditas 56,1

Nejlepší neživotní
pojišťovna 2020
(celkové pořadí, hodnocení v %)

1. Generali Česká poj. 75,4

2. Česká podnik. poj. 69,4

3. Direct 63,1

4. Uniqa 62,4

5. ČSOB Pojišťovna 57,8

6. Kooperativa 57,8

7. Allianz 55,7

8. Slavia 51,2

9. Pojišťovna VZP 49,7

10. Komerční pojišťovna 44,9

Klientsky
nejpřívětivější
banka 2020
(celkové pořadí, hodnocení v %)

1. ČSOB 64,1

2. Moneta Money Bank 63,9

3. Air Bank 63,5

4. Raiffeisenbank 61,6

5. Komerční banka 59,0

6. Equa bank 58,7

7. Banka Creditas 57,7

8. Česká spořitelna 57,6

9. Fio banka 54,0

10. Sberbank 51,0

Klientsky
nejpřívětivější
neživotní
pojišťovna 2020
(celkové pořadí, hodnocení v %)

1. Generali Česká poj. 85,0

2. Direct 84,0

3. Česká podnik. poj. 83,9

4. Uniqa 70,0

5. Pojišťovna VZP 65,3

6. Kooperativa 63,1

7. Allianz 63,0

8. ČSOB Pojišťovna 60,5

9. Slavia 58,1

10. Maxima 44,5Zdroj: Datank

Zdroj: Datank

Nejlepší životní
pojišťovna 2020
(celkové pořadí, hodnocení v %)

1. Kooperativa 57,1

2. Komerční pojišť. 56,5

3. NN Životní poj. 52,5

4. Česká podnik. poj. 49,8

5. Generali Česká poj. 44,1

6. Uniqa 41,4

7. Allianz 38,9

8. ČSOB Pojišťovna 36,4

9. Ergo 17,5

Klientsky
nejpřívětivější
životní pojišťovna
2020
(celkové pořadí, hodnocení v %)

1. Česká podnik. poj. 73,1

2. Kooperativa 67,2

3. Komerční pojišťovna 60,6

4. NN Životní poj. 54,8

5. Uniqa 49,1

6. Allianz 45,4

7. Generali Česká poj. 44,3

8. ČSOB Pojišťovna 39,1

9. Ergo 4,1
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Rozhovor

Olga Skalková
olga.skalkova@economia.cz

S ÚVĚRY POMŮŽEME. NEČEKÁME, ŽE
LIDÉ BUDOUMÍT PROBLÉMY SPLÁCET
JAN SADIL, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA ČSOB

Jan Sadil (51)

Bankovní kariéru začal v Komerční
bance v roce 1995, kde stál u zrodu
hypoték. V roce 2001 přešel do ČSOB
a začal pracovat pro Hypoteční banku.
Ve 34 letech se stal jejím šéfem.
Od roku 2017 je členem představenstva
ČSOB. Má na starosti retail, zodpovídá
za pobočky a služby běžným klientům
ČSOB, Poštovní spořitelny, a také
za Pojišťovnu ČSOB. Vystudoval Fakultu
stavební na ČVUT v Praze a absolvoval
další studium na VŠE v Praze a Ústavu
soudního inženýrství v Brně.

FOTO: HN – JANMUDRA

Ukončenísplátkovéhomoratoriaúvěrů,kterého
mnozí lidé využili při nástupu pandemie, vidí
člen představenstva skupiny ČSOB Jan Sadil
spíše jako návrat k normálu. Jeho tvrzení, že

většina z nich chce opět začít splácet, vychází z prů-
běžných analýz banky. Podle něj je připravena s ka-
ždým klientem řešit dopad krize individuálně a pro
prodloužení moratoria aktuálně není důvod. „Jsem
optimista. Nemyslím si, že to nyní povede k výraz-
nému nárůstu nesplácených úvěrů. Může se to změ-
nit za několikměsíců, když bude docházet k dalšímu
uzavírání ekonomiky,“ říká Sadil, který má v ČSOB
na starosti celý retail, tedy služby pro individuální
zákazníky.Narozdíl odminulosti, kdyČSOBbylaban-
ka hlavně orientovaná na firmy, jsou v jejím byznysu
drobníklienti klíčoví.Otazníkykolemobnovení splá-
tek úvěrů přitomSadil připouští spíš u firempostiže-
ných koronakrizí.

HN: Za pár dní končí odklad splátek úvěrů mnoha kli-
entům, kteří využili šestiměsíčního moratoria. Různé
odhady mluví o dvaceti až třiceti procentech dlužníků,
kteří s obnovením splátek budou mít problém. Co si
o tommyslíte?
Teďdělat takové odhady, to jemalování čerta na zeď.
Mámezkušenost zodkladů,které si klienti brali na tři
měsíce.Ati secelkembezproblémůvrátilikesplácení.
Ano, mluvíme spolu v situaci, která vypadá drama-
tičtěji než v létě, ale stále jsme optimisty. Věříme, že
ukončení moratoria nepovede k většímu množství
špatných úvěrů než je běžné.

HN:Z čehoplynevášoptimismus, kdyždruhávlnapande-
mie prohlubuje propad příjmůmnoha lidí a firem?
Vidíme, že většině z těchvícenež65 tisíc klientů, kte-
rým jsme splátky odložili, nadále přicházejí peníze
na běžný účet. Zřejmě spíšměli obavu z propadu pří-
jmů,aletosenestalo.Zhrubadesetiněklientůsetosice
stalo, ale to ještě neznamená, že se jimpříjemskuteč-
ně snížil. Někteří z nich totiž účet u nás používají jen
pro splátky hypotéky a hlavní účet mají v jiné bance.
Anavíc i klienti, kterýmsepříjemsnížil, simohli díky
šestiměsíční přestávce ve splácení vytvořit nějakou
finanční rezervu a v listopadu se ke splácení vrátí.

HN: Jaká je struktura těchto úvěrů ve vaší bance?
Většina úvěrů s odloženou splátkou jsou úvěry do-
mácnostem. Objemově jde hlavně o hypotéky a další
úvěry na bydlení. Co do počtu je podíl spotřebitel-
ských půjček, hypoték a ostatních úvěrů na bydlení
zhruba stejný.

HN: Představitelé Hospodářské komory však požadují
prodlouženíodkladusplátek.Cobytoprovásznamenalo?
Máme shodný postoj s ostatními bankami a nedávno
jsmehovyjádřiliprostřednictvímČeskébankovníasoci-
acenasetkánísministrynífinancíAlenouSchillerovou.
Individuálníaflexibilnípřístupkeklientůmjemnohem
efektivnější, ostatně už na jaře jsme začali aktivně po-
skytovatodkladysplátek ještěpředplošnýmmoratori-
em.Bankysvéklientyznajínejlépea jsouschopnévždy
naléztoptimální řešení, jen je třebapřípadnéproblémy
bankámconejdříve avizovat adiskutovatonich.

HN: Během prvního pololetí si ČSOB vytvořila mimořád-
nou rezervu 4,5 miliardy korun. Plánujete ji do konce
roku ještě navýšit?
PřizveřejněnípololetníchvýsledkůskupinyČSOBjsme
v srpnu uvedli, že celkové očekávané portfoliové úvě-
rovéztrátyv souvislosti s covidem-19byly zaúčtovány
v prvnímpololetí 2020. Vzhledemkneustále semění-
címuvývojipandemiezatímjinéstanoviskokdispozici
nemáme.Vyčkejmenalistopadovéoznámenívýsledků
hospodaření naší skupiny za třetí čtvrtletí.

HN: Proč se banky brání moratorium prodloužit?
Zanaši banku simyslíme, že velká část lidí je připrave-
na především ty dlouhodobější úvěry, jako jsou úvěry
nabydlení,splácet.Plošnémoratoriumjdeiprotimému
přesvědčení, že lidébyměliměnit splátky conejméně.

HN: Jak tedy budete postupovat po skončení splátko-
vého moratoria, když přesto některý klient nebude
moci splácet?
Jsme na to připravení, ale univerzální postup typu
prodloužímevámsplátkyautomaticky, třebaodalší tři
měsíce, tennemáme.Proklienty, kteří nebudoumoci
nastoupit doběžného režimu splácení,mámepřipra-
veny standardní varianty řešení podle konkrétní fi-
nanční situace.Může jítosnížení splátek,odkladsplá-
tek jistiny nebo prodej aktiv, když to jinak nepůjde.
Tak jak ale vnímám kroky vlády, která se snaží lidem
zajistit alespoňnějaképříjmy,myslímsi, že s prvními
splátkami po skončení odkladu by neměli mít větši-
nou problém. Spíše mám obavy, co přijde po Novém

roce. Kdyby přišla další vlna pandemie a ekonomika
se znovu přibrzdila.

HN: Pokud jde o firmy, jste také optimistou, že se
po splátkovémmoratoriu vrátí k pravidelnýmplatbám?
To jepromě trochuvzdálenější téma.Mohuk tomuale
říct,žetamimořádnáletošnírezerva,kteroujsmevytvo-
řili, je znaprostévětšinyurčenaprávěnafiremníúvěry.

HN: Přistoupila ČSOB kvůli koronakrizi k větší optima-
lizaci provozu, než měla v původním plánu? Například
na letošekv němpočítala se sníženímpočtu zaměstnanců
zhruba o 250, síť poboček se ale měla zmenšit jen o dvě.
Vpočtu zaměstnancůapoboček jsmese zatímodpů-
vodníhoplánuneodchýlili. Co jsmeoptimalizovali, je
otevírací doba. Na pobočkách jsmeběhemprvní vlny
pandemie zavedli hodinovoupolednípřestávku, aby-
chomprostorymohli dezinfikovat. A protože se uká-
zalo, že toklientůmnevadí, už jsmesedopředkrizové
provozní doby nevrátili.

HN: Jak o optimalizaci poboček přemýšlíte nyní, když
pandemie zvýšila zájem lidí o digitální služby a přešli
na ně i ti, kteří je doposud nevyužívali, nebo jen zřídka?
Myžádnévelké zavírání pobočekdokonce letošního
roku ani napříští roknechystáme.Kdrobnéoptima-
lizaci této sítěmožná vpříštím roce dojde, protože si

myslíme, že ve větších městech máme víc poboček,
než kolik naši klienti opravdu potřebují. V současné
době jich provozujeme 198 a uzavření by se mohlo
týkat jednotek míst. To nelze chápat jako změnu
strategie. Co ale je určitou změnou oproti současné
strategii, je rozhodnutí do konce letošního roku sní-
žit počet pozic v obchodní síti o dalších 150 až o 170.
Záměrně mluvím o pozicích, a ne zaměstnancích.
Počet zaměstnanců snížíme zhruba o osmdesát, což
z celkovýchasi 1900zaměstnancůobchodní sítěnení
nikterakvelké číslo. Jdepřitomhlavněo rušenípozic,
které souvisejí se servisními a platebními službami
na pobočkách, protože čím dál víc klientů si je vyři-
zuje digitálně.

HN:Přesto, k čemu tolik pobočekpři současnémuboomu
digitálních služeb?
My jich zase tolik nemáme. V posledních letech
jsme mnohé pobočky zavřeli a naše současná síť je
ve srovnání s konkurenčními bankami o dost men-
ší. Ovšem pobočky jsou pro klienty stále důležité
a jsem přesvědčený, že budou důležité i za pět či
deset let. Ne všichni klienti si budou chtít vyřizovat
všechny služby čistě digitálně. Většina bude nadále
chodit na pobočku, třeba pro hypotéky, nebo když
budou chtít investovat či obstarat si nějakou slo-
žitější pojistku.
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HN: Začnete klientůmzpoplatňovat digitální služby, když
bankámkvůli konkurenci a evropské regulaci dlouhodo-
bě klesají výnosy z plateb a v krizi musí čelit i propadu
úrokových příjmů?
Ozpoplatňování digitálních služeb jsmedoposudne-
přemýšleli a ani to není na pořadu dne.

HN: Na co tedy sázíte při hledání nových výnosů?
S poklesem úrokových příjmů toho nyní moc nena-
děláme. Primárně je to kvůli letošnímu výraznému
snížení sazeb České národní banky, což se promítlo
dovýnosůbank,kterémělyzukládánívolnýchvkladů
v centrální bance. Comůžeme dělat?Mít pro klienty
zajímavé úvěry, mít pro ně poradenství v oblasti in-
vestic, apřivést je takkatraktivnějšímuzhodnocová-
ní peněz, než jaké je na běžném nebo spořicím účtu.
A nesmím zapomenout ani na koncept bankopojiš-
tění, který v Česku nabízíme jako jediná bankovní
skupina. V současné krizi se ukázalo, že pojišťovací
byznys nezaznamenává zdaleka tak negativní dopa-
dy jako bankovní trh. ČSOB Pojišťovna naopak letos
pomohla vylepšit výsledek skupiny. Letošní rok je
hezkouukázkou, jak se oba byznysymohou i ve špat-
ných časech doplňovat.

HN: V čem se ČSOB Pojišťovně letos nejvíc dařilo?
Mávelmidobréprodejnívýsledkyvpojištěníúvěrůadále
v pojištění nemovitostí a domácností. Dále pak těžila
z toho, že se letosméně jezdí auty, a tím pádem iméně
bourá,zároveňzatímnepřišlavelkápřírodníkatastrofa.
Takžepojišťovnaneměla tolik škodníchudálostí.

HN: Bankám letos pomohl nečekaně silný zájem o úvěry
na bydlení. Museli jste vůbec měnit v půjčkách lidem
původní plán?
Asi jako pro všechny, je i pro nás letošní boom hypo-
ték překvapením. Dokonce ani v březnu a dubnu zá-
jemohypotéky výrazně neopadl a v dalšíchměsících
významně rostl. Takže ani původní letošní cíle jsme
nemuseli měnit. Ve spotřebitelských úvěrech jsme
naopak v první vlně pandemie zaznamenali větší vý-
padek a plán jsme upravili.

HN: Jak se zájem o hypotéky vyvíjí nyní?
Poptávka byla vysoká ještě i týden před posledním
epidemiologickýmopatřením.Izářijováprodukcebyla
velmi slušná a ani čísla posledních týdnů nevykazují
dramatický propad.

HN: Co tomu pomáhá? Před začátkem pandemie mnoho
lidí s hypotékou vyčkávalo na snížení cen nemovitostí,
ale k tomu nedochází. Při minulých krizích naopak hy-
poteční trh prakticky zamrzl.
Atraktivitěhypotékčástečněnapomohlpokles sazeb
na úroveň dvou procent. Dále je v tomneuspokojená
poptávka po novém bydlení, hlavně v Praze. A pak
také optimismus lidí, že bude líp. V neposlední řadě
tomu napomáhá zájem bank hypotéky poskytovat.

HN:Optimismus lidí nyní sráží druhá vlna pandemie. Jaký
vývoj hypoték očekáváte v dalších měsících?
Když budou současná protipandemická zpřísnění tr-
vat jen do začátku listopadu, bude letošní hypoteční
trh pro banky velmi úspěšný. Dělat odhady, co bude
poNovémroce, je těžké.Nevíme,covšechnopandemie

ještězpůsobí.Nadruhoustranu,kdyžsepodíváte, jaké
byty se vPraze začnou stavět a co se bude vdohledné
dobědokončovat, vidíte, že jdeozajímavénemovitos-
ti, které lidé budou chtít koupit.

HN:Bankéři tvrdí, že k žádnémuzpřísnění hypoték zatím
nepřistoupili. Jak to jdedohromadys nejistotamive vývoji
ekonomiky? Jak se koronakrize promítá do schvalování
žádostí o hypotéku v ČSOB?
Ta nejistota se při schvalování žádostí samozřejmě
projevuje. Záleží vždy na konkrétním žadateli. Dnes
bychomalemohli těžkofinancovatnapříklad rozjezd
malého hotelu. Na druhou stranu, ČNB záhy po pro-
puknutí pandemie velmi rychle rozvolnila úvěrová
kritéria na hypotéky a nyní v bance debatujeme, jak
bychomjepromítlidoschvalovacíhoprocesu.Čili spíš
jdeteďoto,zdanašekritériarozvolníme,nežabychom
je chtěli zpřísnit.

HN: Znamená to, že doposud jste se drželi už zrušených
doporučení ČNB? Požadovali jste, aby u většiny klientů
splátka hypotéky nepřesáhla 45 procent jejich čistého
měsíčního příjmu a celková výše jejich hypotéky nebyla
vyšší než sedm ročních příjmů?
Ano.Vždycky jsemříkal, že respektujemedoporučení
regulátora, ale máme i svoji úvěrovou politiku. Sna-
žím se tím vysvětlit, že i když ČNB něco rozvolní, tak
to automaticky nemusíme přenést do schvalování
úvěrů. Můžeme si dovolit být odvážnější, až nám to
potvrdí naše vnitřní analýzy. Právě teď ten čas dozrál
amysenynívbancebavíme, jakpodmínkyproschvá-
lení hypotékypřenastavit, abychompřípadněvyužili
potenciálu, který námuvolnění ze strany ČNB dává.

HN: Co to konkrétně přinese lidem?
Hypotéku by mohlo získat víc klientů. Nemuseli by-
chomodmítat ty, kteří nesplňují náš současnýpožada-
vek na příjemkpožadované výši hypotéky. Nejspíš by-
chomtímmířili hlavněnaklienty, kteří si kupují dražší
nemovitostanarážejínalimitsvéhosoučasnéhopříjmu.

HN: I tak jdete do většího rizika. Tož v současné situaci
nedávámoc smysl, nemyslíte?
Neříkám, že jdeme do většího rizika. Říkám, že analy-
zujeme a zvažujeme, zda a jak rozvolnění podmínek
ČNBvyužít.Mysi to rizikoumímevelmidobřevyhod-
notitanacenit.Takovározhodnutídělámesamozřejmě
na základě detailních analýz. Úvěrová kritéria dlou-
hodobě sledujeme a přenastavujeme podle toho, co
nám říkají naše data. Vždy jsme to tak dělali a třeba
v době po finanční krizi v roce 2008 jsme dokázali vy-
těžit potenciál trhua rizika jsmepřitomměli plněpod
kontrolou.Nejenvoblasti rizikafungujemejakodobře
promazanýstroj, cožsenámvyplácí.Ostatnětopotvr-
zuje i velmi dobrá kvalita našehoúvěrovéhoportfolia.

HN:Tržní sazby, od kterýchbankyodvíjejí úrokyhypoték,
stále klesají. Mohou se úroky hypoték přiblížit historic-
kémuminimua spadnout k hodnotě poblíž 1,5 procenta?
Před dvěma roky jsme si mysleli, že úroky porostou
ke třem procentům. A kde jsou dnes? Nerad bych se
mýlil, ale že by se sazbymohly tak výrazně posunout
směrem dolů či naopak nahoru, pro to teď nevidím
důvod.Cosealemůžeposunovat, jedélkafixacesazby.
Banky dobu fixace budou nejspíš zkracovat.

HN: Proč?
Důvodem je výklad zákona o spotřebitelskémúvěru
ze strany ČNB. Podle něho by banky klientůmměly
za předčasné splacení běhemfixace účtovat jen ad-
ministrativní náklady, a nikoliv finanční náklady,
které jim tím právě v současné době nízkých sazeb
vznikají. V ČSOB podle toho postupujeme, ale stojí
nás to už velké peníze. Zaznamenáváme totiž čím
dál víc případů, kdy klienti chtějí starší hypotéku
předčasně splatit a berou si na to nový úvěr, ať už
od nás či od konkurence, s nižší sazbou. Pro ban-
kovní sektor je to neudržitelná situace, a pokud se
něco nestane, banky se přikloní ke kratšímfixacím,
aby tolik netratily. Česká bankovní asociace o ná-
pravě jedná s ministerstvem financí a podle mých
posledních informacíministerstvo argumenty bank
chápe. Aby se situace změnila, je nutné zákon no-
velizovat. Jenže teď bude mít ministerstvo asi jiné
starosti. Současný stav je pro banky obchodně ne-
vyvážený a bez nějakého rozumného řešení banky
budou daleko víc podporovat kratší fixace a „tří-
letka“ se stane možná nejdelší sazbou, jaká bude
na trhu k dispozici.

HN: Jste rozhodnuti měnit tímto směrem svou strategii
na hypotečním trhu?
Při poslední úpravě úroků hypoték jsme podle toho
už postupovali. Směřujeme k tomu, abychom podíl
dlouhýchfixací, a teďmluvímofixacíchnadsedmlet,
postupněomezovali.Vsoučasnédobětvoří sedmileté
fixace už přes polovinu hypoték naší skupiny.

HN: Už chystáte plán banky na příští rok. Co přinese
klientům?
O některých chystaných změnách jsem se už zmí-
nil. Co se týká naší strategie, chceme pokračovat
v konceptu, který jsme před dvěma roky představili
ve spojení s mottem „Digitálně a s lidmi“. Myslím,
že je v tom naznačeno, kam směrují naše priority.
Nechceme z ČSOB vybudovat digitální banku. Jsme
součástí skupiny, která má přes čtyři miliony retai-
lových klientů, mnozí s námi potřebují být i v osob-
ním kontaktu. To určitě nechceme opustit. Zároveň
se ale i digitální klienti mohou těšit na nový smart-
banking – modernější mobilní aplikaci. Již dnes se
jeho pomocí klienti dostanou do hypoteční zóny,
pojišťovací zóny či investičního portálu. V tom jsme
unikátní. Naši klienti mají přístup ke všem svým fi-
nančním produktům, které u nás mají, z jednoho
místa a díky mobilnímu telefonu kdykoliv u sebe.
Chceme přinášet i hravé bankovní produkty jako
třebaČSOBDrobné. Služba, kterou jsme spustilimi-
nulýměsíc,má již několik tisíc uživatelů. Jde o to, že
pokud si ji aktivujete a následně kdykoliv zaplatíte
kartou, zaokrouhlí se vaše útrata na dvacetikorunu
nahoru. A když si takto naspoříte aspoň 300 korun,
my vám je investujeme do fondu ČSOB Bohatství.
Budete investovat, a za pár let tak můžete mít na-
spořenou pěknou částku. Učíme Čechy zábavně si
odkládat stranou a k tomu jako bonus investovat.
Tohle jemyšlenka, která vznikla na skupinové úrov-
ni, a klienti naší belgické KBC takto zaokrouhlují
jakoukoliv platbu. ČSOB Drobné je hravý a žádaný
produkt, jedna zmilých radostí, kterou v dnešní ob-
tížné době zažívám.

Zaznamenáváme
čím dál víc případů,
kdy klienti chtějí
starší hypotéku
předčasně splatit
a berou si na to nový
úvěr, ať už od nás
či od konkurence,
s nižší sazbou. Pro
bankovní sektor je to
neudržitelná situace,
a pokud se něco
nestane, banky se
přikloní ke kratším
fixacím, aby tolik
netratily.

Děkujeme partnerům výzkumu Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna za podporu.
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Analýza

NEJVÝHODNĚJŠÍ ÚČTY
NABÍZEJÍ MENŠÍ BANKOVNÍ DOMY

Při zakládáníbankovníhoúčtusevětšina lidídívá
předevšímnanáklady spojené s jehoprovozem.
Zatímco poplatky za vedení konta se teď už ob-
vykle neplatí, stále je tu dostatek položek, které

si banky účtují a které mohou ve finále provoz konta
lidem značně prodražit. Zvláště když si klient nedává
pozor a takových poplatků semunasčítá více.
Může jítnapříkladopoplatkyzavýběrzbankomatů

oddomácíkonkurenceneboovýběrvzahraničí.Utratit
může klient také za převod peněz z účtu na účet, ze-
jména pak v cizí měně, za příkazy zadané na pobočce,
zasílání papírových výpisů, případně za vedení karty.
Zvýšitnákladynaobsluhuúčtumohouirůznésankční
amimořádnépoplatky,sekterýmisealevětšinaklientů
setkává jen velmi zřídka.
Právěcenovémusrovnáníúčtůsevěnuje jednazčás-

tí soutěže Nej banka. Výzkum nákladů na běžný účet
ukazuje, žezpohleducenynatombývajínejlépemenší

Jaroslav Krejčí
jaroslav.krejci@economia.cz

banky. Velká část z nich na trh vstoupila v posledních
deseti letech, nebo vznikla přeměnou ze spořitelních
družstev.Společnémívají ito,žepřirozvojivsadilyhned
od začátku zejménanamoderní technologie.
Výzkum, který pro HN prováděla analytická fir-

ma Datank, propočítává náklady na vedení běžné-
ho účtu pro šest různých typů klientů. Od kategorie
takzvaných náročných, kteřímožnosti konta využí-
vají namaximum, zadávají různé typyúkonů a často
vybírají z bankomatu, až po studenty, kteří čerpají
slevu za to, že ještě chodí do školy a mnoho služeb
nepotřebují. Přesný popis jednotlivých kategorií je
k dispozici v infografice. V potaz bere ceny jednotli-
vých bank k červnu letošního roku.
Součástí hodnocení jsou i úrokové sazby. Ty se le-

tos pro klienty, kteří mají na kontech větší zůstatky,
nevyvíjely příznivě. Důvodem byl příchod pandemie
koronaviru. Nákaza a boj proti ní nepříznivě ovlivnily
ekonomickývývojvČeskuivzahraničí.Českánárodní
bankanatomusela reagovatsnižovánímsvýchúroko-
vých sazeb, od kterých se nepřímo vyvíjí sazby v eko-
nomice, tedy i úročení vkladů.

Ještě v lednu a v únoru se daly najít spořicí účty,
kterénabízelyúrokpředzdaněnímvevýšiokolodvou
procent bez různých dalších podmínek. Takové úro-
čení sice nepokrývalo přibližně tříprocentní inflaci,
i tak lidem jejich volné peníze něco, alespoň nomi-
nálně vynášely. S příchodemkrize ale komerční ban-
ky stejně jako ČNB zareagovaly prudkým poklesem
úrokových sazeb a ty se dostaly ve většině případů
pod jedno procento.
Výjimkou zůstávají různé bonusové akce. Napří-

klad Raiffeisenbank ve své kampani nadále nabízí
úrok tři procenta. Ale jen na půl roku, a navíc při ak-
tivním využívání běžného účtu. Podobně například
Komerční banka, jeden ze tří největších finančních
domů na domácím trhu, nabízí klientům úrok dvě
procenta. I u ní to má ale háček. Jde jen o akční na-
bídku do konce roku, navíc spojenou s povinností
investovat do vybraných produktů KB.
Zcelkovéhosrovnánínákladnosti vedeníúčtův jed-

notlivýchkategoriíchpodlepřístupuvyšlanejlépeBan-
kaCreditas, tedyprávě jedenznovýchhráčůnadomá-
címbankovnímtrhu.Vhodnoceníprošelnavýbornou

jejíRicheeúčet.DruháskončilavhodnoceníExpobank
sNEOúčtema třetí je se svýmkontemHello Bank!.
Poněkud hůř dopadly banky, které se ať už z hledis-

ka svých aktiv či počtu klientů řadí v Českumezi nej-
větší. Jde o Českou spořitelnu, ČSOB aKomerční ban-
ku. V celkovém žebříčku se ani jedna z nich nedostala
do první desítky.
Cosetýčejednotlivýchkategorií,napříkladvpřípadě

„bezstarostného“klientavyšlanejlépeHelloBank!před
Creditas.NaopaknejvícenákladnýbylúčetČeskéspo-
řitelny.Výsledkyukazují, žemladébanky jsoutunejen
pro mladé klienty, kteří očekávají využití moderních
technologiíkesprávěúčtu,aleumívýhodnějšípodmín-
ky nabídnout i bonitnějším, či spíše staromódnějším
klientům. Vítězové celkového srovnání obsadili první
třimísta i vkategoriináročnýchklientů,nejinak tomu
bylo také u konzervativních klientů.
Jednímztrendůpatrnýchnatrhujezjednodušování

nabídky. Dříve bylo běžné, že jedna banka nabízela až
pět různých běžných účtů pro různé typy zákazníků,
dnesstálečastějidávajíklientůmnavýběrobvyklena-
nejvýšmezi dvěma typy.

JAK SE CHOVAJÍ KLIENTI
KOLIK STOJÍ ÚČTY PODLE RŮZNÉHO TYPU CHOVÁNÍ KLIENTŮ (v Kč za měsíc, podle sazebníků bank platných k červnu 2020)
Údaje vycházejí z výpočtů agentury Datank na základě nákladových položek a bonusů, se kterými se klienti ve styku s bankou setkávají.

BEZSTAROSTNÝ RACIONÁLNÍ

NÁROČNÝ ŠETŘIVÝ

KONZERVATIVNÍ STUDENT

■ Trochu lehkomyslný klient
produktivního věku, který nemá
zájem o bankovní nabídku. Se
záležitostmi kolem svých peněz
chce trávit co nejméně času.
Vzhledem k poměrně dobrému
finančnímu zajištění neřeší výši
poplatků ani úsporu. Od své
banky vyžaduje maximální
jednoduchost a „uživatelskou
přívětivost“. Přestože má vysoký
průměrný zůstatek na účtu,
nemá potřebu spořit či investo‑
vat. K platbám využívá bezho‑
tovostní i hotovostní způsob
úhrady, s bankou komunikuje
jak osobně, tak prostřednictvím
elektronického bankovnictví.
K zadlužení má spíše pozitivní
vztah, je ochoten sjednat si
spotřebitelskou půjčku.

■ Rozvážný klient v produk‑
tivním věku. Má dost peněz
a vysoký zůstatek na účtu.
O nabídce produktů a služeb se
rád nechá podrobně informovat.
Zajímá se o své finance, vyžaduje
k tomu profesionální přístup
banky, kvalitní poradenství a péči
o sebe jako o zákazníka. Běžný
účet využívá docela hodně, vedle
něj je ale ochoten výrazněji se
zadlužit, nebo třeba investovat
či jinak zhodnocovat své peníze.
Vyžaduje osobní přístup, v kaž‑
dodenním kontaktu však využívá
také elektronické bankovnic‑
tví. Při platebním styku volí
bezhotovostní formu. Věrnostní
programy nevyužívá.

■ Typicky klient vyššího věku,
od 66 let výše, s důrazem
na tradiční produkty a přístup
banky. Od své banky vyžaduje
konzervativní přístup a stabilitu.
Inovace a nové produkty bank
sám nevyhledává, občas je ale
využívá. Na účtu má středně
vysoký zůstatek, obrat i počet
provedených transakcí je však
u něj nízký. Platby provádí
bezhotovostním i hotovostním
způsobem, přestože s bankou
komunikuje i prostřednictvím
elektronického bankovnictví,
větší důraz klade na návštěvy
poboček a osobní přístup banky.
Věrnostní programy a jiné výho‑
dy banky rád využívá.

■ Klient velmi dobře informova‑
ný, který má přehled o nabídce
nejen své banky. Při využívání
bankovních služeb se chová
racionálně, cena produktů
a služeb pro něj není při výběru
jediným kritériem. Vedle ceny
zohledňuje také kvalitu a posky‑
tovaný servis. Vyžaduje zejména
výhodnou nabídku, která mu
umožní využívat úsporné pro‑
dukty a služby. Na běžném účtu
má střední zůstatek, je ochoten
spořit i zadlužit se (raději spotře‑
bitelský úvěr než hypotéka). Svůj
účet využívá poměrně hodně,
platí výhradně bezhotovostním
způsobem, využívá i věrnostní
programy.

■ Informovaný klient, který má
přehled o nabídce bank a zejmé‑
na cenách, které nabízejí. Vzhle‑
dem k nízkému obratu na účtu
i nižšímu průměrnému zůstatku
se příliš nezajímá o spořicí ani
o úvěrové produkty. Svůj účet
využívá spíše méně, platby
však provádí výhradně bezho‑
tovostním způsobem, právě
kvůli výhodnějšímu zpoplatnění.
V komunikaci s bankou se spo‑
kojí s elektronickým přístupem,
návštěvu na pobočce ani osobní
přístup bankéře nevyžaduje. Jeho
hlavním požadavkem směrem
k bance je levnost. Nechce platit
více, než musí.

■ Mladý člověk, student,
s malým zůstatkem a obratem
na účtu. O bankovních produk‑
tech je poměrně dobře informo‑
ván, vedle běžného účtu však
nabídku banky příliš nevyužívá,
není ochoten se zadlužit a vzhle‑
dem k menším částkám, které
má k dispozici, ani příliš spořit.
Ve vztahu k bance se snaží cho‑
vat racionálně, využívá nabízené
věrnostní programy a student‑
ské výhody. Platby provádí
výhradně bezhotovostně, což je
pro něj výhodnější. Je spoko‑
jen s elektronickým způsobem
komunikace s bankou, osobní
přístup moc nepotřebuje.

Zdroj: DATANK; sazebníky poplatků pro retailové klienty, případně informace na infolince bank

AIR BANK 0,0 Malý tarif

BANKA CREDITAS ‑7,5 Richee účet

ČESKÁ SPOŘITELNA 29,0 Základní účet

ČSOB 0,0 ČSOB Plus Konto

EQUA BANK 0,0 Běžný účet

EXPOBANK ‑8,1 NEO účet

FIO 0,0 Fio osobní účet

HELLO BANK ‑6,0 Běžný účet

KOMERČNÍ BANKA 24,0 MŮJ ÚČET

MBANK 0,0 mKonto

MONETAMONEY BANK 0,0 Tom účet

RAIFFEISEN BANK 0,0 Chytrý účet

SBERBANK 14,9 Fér účet Start

UNICREDIT BANK 0,0 U KONTO

AIR BANK 0,0 Malý tarif

BANKA CREDITAS ‑7,5 Richee účet

ČESKÁ SPOŘITELNA 5,0 Studentský účet

ČSOB 50,0 ČSOB Plus Konto

EQUA BANK 0,0 Běžný účet

EXPOBANK ‑8,1 NEO účet

FIO 0,0 Fio osobní účet

HELLO BANK ‑6,0 Běžný účet

KOMERČNÍ BANKA 0,0 Studentský účet G2

MBANK 0,0 mKonto

MONETAMONEY BANK 0,0 Tom účet

RAIFFEISEN BANK 0,0 Chytrý účet

SBERBANK 14,9 Fér účet Start

UNICREDIT BANK 0,0 U KONTO PRO MLADÉ

AIR BANK 85,4 Malý tarif

BANKA CREDITAS ‑25,0 Richee účet

ČESKÁ SPOŘITELNA 321,0 Základní účet

ČSOB 261,7 ČSOB Plus Konto

EQUA BANK 29,0 Běžný účet

EXPOBANK 12,1 NEO účet

FIO 125,0 Fio osobní účet

HELLO BANK ‑27,0 Běžný účet

KOMERČNÍ BANKA 158,0 MŮJ ÚČET PLUS

MBANK 19,0 mKonto

MONETAMONEY BANK 268,0 Tom účet

RAIFFEISEN BANK 250,8 Chytrý účet

SBERBANK 99,4 Fér účet PLUS

UNICREDIT BANK 150,0 U KONTO

AIR BANK 37,5 Malý tarif

BANKA CREDITAS ‑50,0 Richee účet

ČESKÁ SPOŘITELNA 142,0 Základní účet

ČSOB 55,0 ČSOB Plus Konto

EQUA BANK 0,0 Běžný účet

EXPOBANK ‑54,2 NEO účet

FIO 0,0 Fio osobní účet

HELLO BANK ‑40,0 Běžný účet

KOMERČNÍ BANKA 39,0 MŮJ ÚČET PLUS

MBANK 0,0 mKonto

MONETAMONEY BANK 0,0 Tom účet

RAIFFEISEN BANK 12,5 Chytrý účet

SBERBANK ‑0,8 Fér účet PLUS

UNICREDIT BANK 0,0 U KONTO PREMIUM

AIR BANK 25,0 Malý tarif

BANKA CREDITAS ‑20,0 Richee účet

ČESKÁ SPOŘITELNA 292,0 Základní účet

ČSOB 220,0 ČSOB Plus Konto

EQUA BANK 29,0 Běžný účet

EXPOBANK 17,5 NEO účet

FIO 150,0 Fio osobní účet

HELLO BANK ‑26,0 Běžný účet

KOMERČNÍ BANKA 158,0 MŮJ ÚČET

MBANK 19,0 mKonto

MONETAMONEY BANK 287,0 Tom účet

RAIFFEISEN BANK 240,0 Chytrý účet

SBERBANK 24,5 Fér účet Start

UNICREDIT BANK 150,0 U KONTO

AIR BANK 2,1 Malý tarif

BANKA CREDITAS ‑25,0 Richee účet

ČESKÁ SPOŘITELNA 63,3 Základní účet

ČSOB 3,3 ČSOB Plus Konto

EQUA BANK 0,0 Běžný účet

EXPOBANK ‑27,1 NEO účet

FIO 0,0 Fio osobní účet

HELLO BANK ‑21,0 Běžný účet

KOMERČNÍ BANKA 39,0 MŮJ ÚČET PLUS

MBANK 0,0 mKonto

MONETAMONEY BANK 0,0 Tom účet

RAIFFEISEN BANK 0,0 Chytrý účet

SBERBANK ‑0,4 Fér účet PLUS

UNICREDIT BANK 0,0 U KONTO



Ekonomická kritéria

Bankám skončily rekordní časy.
Na koronavirovou krizi mají ale rezervy

Než koronavirus stačil utlu-
mit ekonomiku, dařilo se
bankám na českém trhu
nadmíru dobře. Vpředkri-

zovém roce 2019 dosáhly rekord-
ních zisků, vysoká byla i návrat-
nost vlastního kapitálu. Z atrak-
tivníchdividend se takmohli těšit
jejichakcionáři, aťužmateřskéza-
hraniční banky či burzovní inves-
toři. Teď se však situace razant-
ně změnila. Virus, který se loni
napodzimdosvětavydal z čínské-
hoWu-chanu, způsobil hospodář-
skou krizi. Řada odvětví zpomali-
la nebo se na čas musela zastavit.
Dopad pocítily i banky.
„Koronavirovápandemiesepro-

jevila citelným zhoršením hospo-
daření bank v Česku,“ upozorňuje
Tomáš Pfeiler, portfolio manažer
společnosti Cyrrus.
Na pozitivních výsledcích loň-

ského hospodaření se v Česku vý-
znamněodrážel pokračující solid-
ní hospodářský růst a také silná
poptávka domácností po spoři-
telských a hypotečních úvěrech.
Rostly také provize například
z prodeje investičních produktů,
jako jsou podílové fondy, či z uza-
vřených pojistek.
Bankovním skupinám vylep-

šovaly výsledky i úrokové příjmy
z úložek u centrální banky. Česká
národní banka se snažila krotit
růst spotřebitelských cen, a dr-
žela proto svoji klíčovou úroko-

Jaroslav Krejčí
jaroslav.krejci@economia.cz

vou míru, za niž si u ní komerční
bankyukládají přebytečnépeníze,
po většinu roku na dvou procen-
tech.Probanky toznamenaloúro-
kové příjmy v desítkách miliard
korun za celý rok 2019.
V absolutním vyjádření loni

dosáhla nejvyššího zisku po zda-
nění skupina ČSOB, a to 19,7 mi-
liardy korun. Následovala Česká
spořitelna se 17,7 miliardy korun.
Z hlediska návratnosti vlastního
kapitálu, tedy schopnosti vytvá-
řet zisk kpoměruk jedné investo-
vané koruně, se nejvíce dařilo Fio
bance s 52 procenty. Druhá byla
opět ČSOB s 33 procenty. I větši-
naostatníchbanksemohlapyšnit
dvoucifernou rentabilitou, okteré
si banky v západní Evropě mohly
nechat jen zdát.
Změna se ohlásila v únoru a de-

finitivně dorazila v březnu, kdy se
v Česku začala nákaza rychleji ší-
řit a přišla tvrdá protiepidemic-
ká opatření. V tu chvíli bankám
skončily zlaté časy. Ekonomika,
která už předtím pomalu ztrácela
dech, se začala propadat rychlým
tempem.Zatímco tedy za celý loň-
ský rokvytvořily tuzemskébanky
dohromady rekordní zisk po zda-
nění ve výši 91,1 miliardy korun,
letos se mu ani zdaleka nepřiblí-
ží. Naznačují to čísla za prvních
šest měsíců, která si může každý
prostudovat na stránkách České
národní banky.
Podle údajů ČNB za prvních

šest měsíců tohoto roku dosáhl
souhrnný čistý zisk českých bank
26,5miliardykorun, tedyo42pro-

26,5
miliardy
korun byl
celkový čistý
zisk bank
v Česku
za letošní první
půlrok. Bylo to
o 42 procent
méně než loni.

cent méně než za stejné období
loni. Důvodem výrazně horších
čísel byla hlavně tvorba takzva-
ných opravných položek, která se
projevuje nižšími zisky. Rezervy
si musí finanční domy vytvářet,
kdykoliv se ekonomický výhled
zhorší. Pomalý, či – jako tomu je
letos – dokonce záporný hospo-
dářský růst seprojevujenárůstem
nesplácenýchúvěrů, ať už ze stra-
ny podniků či domácností.
„Zároveň však platí, že skuteč-

né úvěrové ztráty zůstávají zatím
nízké,“ upozorňuje Pfeiler. Nará-
ží tak na skutečnost, že vzhledem
kmoratoriím,kterávpředchozích
měsících chránila dlužníky, a také

díky některým podpůrným pro-
gramům ze strany vlády se zatím
podíl problémovýchpůjčekvport-
foliích bank příliš nezvýšil.
Kromě opravných položek sta-

hují zisky dolů také nižší příjmy
ze zmíněných úložek u ČNB. Ješ-
tě na začátku února bankovní
rada kvůli obavám z budoucího
vývoje inflace zvýšila základní
sazbu o čtvrt procentního bodu
na 2,25 procenta. Ve snaze pod-
pořit krizí zasaženou ekonomi-
ku však na jaře postupně snížila
dvoutýdenní repo sazbu na pou-
hých 0,25 procenta. A v dohledné
době se nedá očekávat, že by klí-
čovoumíru zvýšila.

Tomuto scénáři nahrává i právě
probíhajícídruhávlnakoronaviro-
vépandemie.Ta jevpřípaděČeska
ještě mnohem horší než ta první,
která omezila život i podnikání
na jaře. Počty nakažených ros-
tou a vláda postupně zavádí přís-
ná opatření. Za následek to může
mít, že se nynější krize prodlouží
až do dalšího roku.
„Pokudbude druhá vlna pande-

mie doprovázena rozsáhlejšímifi-
remními bankroty,mohounarůst
i úvěrové ztráty,“ varuje Pfeiler.
Zároveň však dodává, že místní
bankymají dostatekkapitálu. Ani
případnýhorší scénář tak nemusí
ohrozit jejich stabilitu.

ČISTÝ ZISK BANK

5

Návratnost vlastního kapitálu
(za rok 2019 v procentech)

2018 2019

ČSOB 15,8 mld. Kč 19,7 mld. Kč

Česká spořitelna 15,4 mld. Kč 17,7 mld. Kč

Komerční banka 14,8 mld. Kč 14,9 mld. Kč

UniCredit Bank* 9,1 mld. Kč 9,9 mld. Kč

Raiffeisenbank 3,4 mld. Kč 4,2 mld. Kč

Moneta Money Bank 4,2 mld. Kč 4 mld. Kč

Fio banka 1 mld. Kč 1,8 mld. Kč

Air Bank 1,4 mld. Kč 1,5 mld. Kč

Hello bank 0,289 mld. Kč 0,553 mld. Kč

Equa bank 0,372 mld. Kč 0,403 mld. Kč

1. Fio banka
51,87

2. ČSOB
32,88

3. Hello bank
26,48

4. Komerční banka
18,42

5. MONETA
17,70

6. Air Bank
18,06

7. Česká spořitelna
16,50

8. UniCredit Bank
14,20

9. Raiffeisenbank
13,72

10. Equa bank
9,74

* čistý zisk za ČR i SR

Zdroj: výroční zprávy bank, Datank, ČTK

Klientsky nejpřívětivější
životní pojišťovna

2019
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6 BANKY A POJIŠŤOVNY

TOMÁŠ SPURNÝ (55)

Po maturitě v roce 1983 utekl z
komunistického Československa do USA.
Původně chtěl být novinářem, ale nakonec
studoval finance a účetnictví. Do Česka
se vrátil v polovině 90. let a využil svých
zkušeností z poradenské firmy McKinsey.
Postupem let se stal vyhledávaným
manažerem, který umí restrukturalizovat
banky. Coby člen představenstva
Komerční banky, tehdy vlastněné státem,
pomáhal s přípravou na privatizaci. Pak
vedl na Slovensku banku VÚB. Pro PPF
reorganizoval ruský řetězec Eldorado.
Pro italskou Intesu restrukturalizoval
maďarskou CIB, pro Erste zase BCR v
Rumunsku. V roce 2015 přišel do vedení
české GE Money Bank. Banku připravil
na vstup na burzu, který se odehrál o rok
později. S odchodem amerických vlastníků
se GE Money přejmenovala na Monetu.

FOTO: HN – JAN RASCH

Rozhovor

VYTVÁŘÍME SI KONKURENČNÍ POZICI
TOMÁŠSPURNÝ,
GENERÁLNÍ ŘEDITEL A PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVAMONETAMONEY BANK

Užpotřetí obsadilaMonetavsoutěžiHNBanka
a Pojišťovna roku první příčku v inovacích. V
roce2016 ji jakosvůjbankovníbyznysprodala
americká korporace GE a po vstupu na burzu

se manažerskému týmu vedenému generálním ředi-
telem Tomášem Spurným uvolnily ruce k investicím
do digitálních novinek. Vsadili na aplikace a obsluhu
klientů on-line, aby snížili náklady a získali náskok
předkonkurencí.Předčtyřmi letybanka jakoprvnína
trhuumožnilaklientůmotevřít si běžnýúčet elektro-
nickybezosobníhokontaktusezaměstnancembanky.
Moneta stála u zrodu webové platformy Refinanso.
cz, jež umožňuje refinancovat hypotéku takéon-line.

HN: Pociťujete v době karantén a posilování významu
internetových služeb ve společnosti, žemáte na trhu vý-
hodu, protože jste s digitalizací začali dříve než ostatní?
Aktuální číslaukazují, že senámdigitalizacevelmivy-
platila. I díky tomu jsmebyli relativnědobřepřiprave-
ni na covidovoupandemii, se kterounikdonepočítal.
Dnes prodáváme on-line více spotřebních úvěrů než
napobočkách. Tři čtvrtiny refinancovanýchhypoték
k nám přijdou přes platformu Refinanso. Ta umož-
ňuje až 40 procentům žadatelů obchody uskutečnit
on-line. Zájem o platformu urychlila nejen covidová
situace, kdy si lidé zvykli sjednávat většinu věcí na
dálku, ale také jedna z nejlepších cenových nabídek
na trhu. Hypotéky na Refinansu jsme schopni klien-
tům nabídnout i za 1,49 procenta. Tím jsmemezi tře-
mi nejlepšími.

HN: Už před pár lety začaly finančně-technologické fir-
my jako Revolut měnit zaběhlé principy bankovnictví.
Museli jste na ně reagovat? Jak vnímáte konkurenci
fintechů dnes?
Nevnímáme je jako hrozbu pro naši obchodní pozici.
Inspirujínás,protože jsouprůkopníky,kteří trhuuka-
zují, jak lze některé věci udělat lépe a bez zbytečných
bariér.KonkrétněuRevolutu jsmese inspirovali smě-
nárnou a dnes v naší Smart Bance lze dělat výměny
měn ve velmi výhodném kurzu. Spoléháme se na to,
že jako dlouhodobě stabilní banka s dobrýmmeziná-
rodnímratingem jsmeschopni těmtoglobálnímplat-
formámna lokální úrovni konkurovat.

HN: Nynímohou vaši klienti refinancovat hypotéky plně
on-line. V listopadu jim dáte možnost sjednat si takto
financování nového bytu, v příštím roce to rozšíříte i na
nepostavené byty. Kam až digitalizace hypoték půjde?
Zkoumáme, které úkony s námi naši klienti dělají v
průběhu života dané transakce, a podle toho bude-
me vytvářet priority digitalizace hypotečních služeb.
Hypotéka je promnoho lidí jednímznejdůležitějších
životních rozhodnutí.Když senapříklad stane, žepár,
který si financování původně zařizoval, spolu již ne-
chce žít, je třeba se nějakým způsobem vypořádat
s majetkem. Produkt bychom chtěli rozšířit třeba o
možnost vyjednat si on-line podmínky rozděleníma-
jetku při rozvodovém či dědickém řízení.

HN: Deklarujete, že úsporu má Monetě přinést i pře-
chod na cloud. Co to konkrétně znamená a jak jste tam
daleko?
Nakonci roku2017 jsmesivytyčili internícíl, žepolovi-
nanaší výpočetníkapacitybymělabýtna takzvaném
private cloudu, tedy na vzdáleném úložišti, k němuž
má banka přístup on-line. Od té doby do tohoto in-
vestujeme hned na několika frontách. Museli jsme
vytvořit interní týmy a získat v této oblasti doved-
nosti. Druhou oblastí je investice do procesů a stan-
dardů a vztahu s regulátorem, abychomprokázali, že
rozumímerizikům,která se s tímto řešenímpojí.Dále
jsme museli investovat do přenastavení některých
digitálníchaplikací, neboťnevšechnynaše softwaro-
vé platformy bylo možné snadno převést do cloudu.
Na cloudu dnes máme zhruba 40 procent naší výpo-
četní kapacity, takže se pomalu blížíme k cíli. Není to
sice levnější než lokálně instalovaná řešení, alemáme
větší kapacitnímožnosti na testování a vývoj.Ušetří-
me i na nákladech, když jsou naše servery přetížené.
Cloudové řešení je jeden ze základníchprvků celkové
modernizace a digitalizace banky, která byla v letech
před vstupem na burzu významně podinvestována.
Měli jsme zde velkou výhodu, protože jsme nenesli
investiční náklady z minulých období, což nám dalo
prostor pro to, abychom tuto oblast posunuli.

HN: Jak je to s investicemi v Monetě teď? Kam hlavně
jdou?
Odvstupunaburzupředčtyřmi lety investujemeroč-
ně mezi 900miliony a 1,1 miliardy korun. Část jde do
obnovypobočkové sítě, takženynímámeasi čtvrtinu
ze 160 poboček v novémkonceptu. Investujeme také
dobankomatů, jichžmámepocelé republice asi 554 a
většinuznich jsmerenovovalivposledníchpěti letech.

Marek Miler, AdamMašek
autori@economia.cz

Třetí investice se týká digitalizace, vytvořili jsme ně-
kolikplatforem,které jsemjižzmiňoval.V ITzasebyla
jedna z největších investic přesun našeho kartového
systému zAustrálie do Frankfurtu, i s naším dodava-
telem. Šloo investici ve výši 350milionůkorun, která
mávelice pozitivní dopadydonákladů. Zavázali jsme
se, že investice budeme stabilizovat kolem800 a 900
milionůkorun, což je zhrubanaúrovninašichodpisů.
Zároveň chceme ve střednědobém horizontu udržet
náklady za celou skupinuMoneta na úrovni 5,4 mili-
ardykorun. Je tonáročný cíl, neboť vČesku je vysoký
tlaknazvyšovánímezd. Investicenámpomáhajídržet
nákladovou složku na přijatelné hladině.

HN:VdubnuMoneta dokončila akvizici hypoteční banky
a stavební spořitelny společnosti Wüstenrot. Jak řešíte
slučování IT systémů?
Myty systémyvlastně neslučujeme.DnešníMoneta
Stavební spořitelna pracuje s operačním systémem
odspolečnostiAsseco, dodávající systémy iostatním
stavebnímspořitelnám. Snažíme se tento systém in-
tegrovat do našich systémů. Zatím se nám podařilo
integrovat produkty stavební spořitelny do mobil-
ní aplikace Smart Banka, takže jsme první stavební
spořitelnou na trhu, kde si můžete tento produkt
sjednat on-line. A neúčtujeme za to poplatek. Taky
našim klientům stavební spořitelny umožňujeme
prostřednictvím QR kódu nesmírně jednoduše ote-
vřít běžnýúčet. Bývalouhypoteční bankuWüstenrot
do konce roku plně integrujeme do Monety. To už
nám schválila ČNB a o změně informujeme všechny
dodavatele a klienty.

HN: Může Moneta urychlit digitalizaci novými akvizi-
cemi? Jsou tu nějaké společnosti lákavé tím, že jsou v
digitalizaci napřed?
Jelikož jsme kotováni na burze, nemůžeme si dovolit
kupovat fintechové start-upy. Zdá se, že některémají
potenciál, ale o tom, zda ho naplní a budou skutečně
vydělávat, není vůbec jasno. Kapitál ve výši 26,6mili-
ardy korun, který nám poskytli naši akcionáři, musí
každé čtvrtletí vydělávat. Čili investice do platforem
ve vývoji jsou pro nás složité. Forma vlastnictví do
značnémíry znamená omezení promíru rizika, které
si můžeme dovolit. Když se ale podíváme na banky a
pojišťovny dlouhodobě etablované na našem trhu,
vidíme opravdu zajímavé příležitosti. Někteří z na-
šich konkurentů jsou těsně za námi, vedle nás, ale i
před námi – podle toho, na jakou oblast digitalizace
se díváte. Nemohu být konkrétní, ale situaci bedlivě
sledujeme, a když se naskytne příležitost, která by
nám do dvou let dodala desetiprocentní růst čistého
výdělku na akcii a ideálně patnáctiprocentní zvýšení
částek v dividendách, které bude banka v budoucnu
vyplácet, takovoupříležitost sebudemesnažit využít
a jejího nositele získat.

HN: V nedávné minulosti jste měli poměrně ambiciózní
plán spojit se s firmami z portfolia PPF. To se ale nestalo.
Nabouralo to vaše plány?
Střednědobýcíl je, abyMoneta jakožtobankasbilanč-
ním objemem 500 miliard korun měla opakovatelné
výnosy na úrovni 15 miliard korun a poměr výnosů
k nákladům na úrovni 40 procent. A také, abychom
dodávali ziskovost kapitálu nad 15 procent. Dnes už
dávno nejsme „Mickey Mouse“ bankou, jakou jsme
byli předpěti lety.Odvstupunaburzu jsmese zvětšili
takřka dvaapůlkrát. Bilanci máme 325miliard korun
a očekávaný výnos v tomto roce je 11,8 miliardy ko-
run.Nákladovoubázimáme5,4miliardykorun.Takže
mámepředsebourelativnětrnitoucestu, alevěřím,že
sedodvouaž tří let dovytyčenýchčísel dostaneme.K
tomu bude nutná nějaká akvizice, pouze přirozeným
růstem toho nedosáhneme.

HN: Platí váš zájem o případnou akvizici v zahraničí?
Pronás je v tuto chvíli prioritou upevnění a další roz-
vinutí naší tržní pozice v Česku. Chceme být pevně
rozkročeni tak,abychompomohli tuzemskýbankovní
trh konsolidovat a do budoucna byli připraveni kon-
kurovat stávajícím čtyřem až pěti velkým hráčům,
kteří mají velkou výhodu úspor z rozsahu. Zahraničí
je z hlediska priorit na druhém až třetím místě. Mo-
mentálně jsme jednou z nejrychleji rostoucích bank
na trhu amusí to tak zůstat. K tomupotřebujemevy-
tvořit silnouakonkurenčnípoziciprotihráčům,kteří
kontrolují 70 až 80 procent trhu.

HN: V současnosti se připravuje projekt, který by s po-
mocí bankovní identity zajistil lidem jakýsi univerzální
digitální klíč pro přístup ke komerčním službám nebo
službám státu. V první fázi vznikl společný podnik tří
největších bank v Česku. Vadí vám, že si tento byznys
utrhly pro sebe a nepřizvaly ostatní?
Je velmi dobré, že tři banky byly schopné dát dohro-
mady projekt, který by se měl stát standardem na
trhu.Máminformace jen stručné, alehovoří seo tom,
že cílem této společnosti nebude zisk. To je bohulibé.
Druhým dechem se ale hovoří o tom, že 15 procent z
poplatků, které za tuto službubudouvybírány, zůsta-
ne v této společnosti. Také tammábýt jakýsi vstupní
poplatek, aby sedalší bankyprojektumohlyúčastnit.
Tři zakladatelské banky zároveň s postavením této
platformy nabízejí zbytku bankovního sektoru par-
ticipaci, tuším že v hodnotě 19 procent nově vzniklé
společnosti.To jsoupodmínky,onichžsevedlakomu-
nikace na půdě bankovní asociace.My v tuto chvíli o
majetkovouúčast zájemnemáme, i když samozřejmě
natomprojektubudemeparticipovat.Zároveň,pokud
vzniknoukonkurenčníprojekty,budemeparticipovat
i na nich, abychom měli takříkajíc více než jednoho
koně na dráze. Uvidíme, který doběhne první a které
řešení sestanestandardemčeskéhobankovníhotrhu.

Jako dlouhodobě
stabilní banka s
dobrýmmezinárodním
ratingem jsme schopni
na lokální úrovni
konkurovat globálním
fintechovým
platformám.



DVOJIT
É VÍTĚZ

STVÍ

NÁS TĚ
ŠÍ DVOJ

NÁSOB
NĚ!

DĚKUJE
ME

HN058503



8 BANKY A POJIŠŤOVNY

MARTIN SLANÝ (37)

Působí jako hlavní ekonom investiční
skupiny DRFG. Předešlé pracovní
zkušenosti získal mimo jiné jako
ekonomický poradce v institutu
bývalého prezidenta Václava Klause.
Aktivní je rovněž v akademické
sféře. V DRFG má na starosti
vyhodnocování ekonomických
příležitostí a potenciálních rizik,
zpracovávání dopadových studií,
ekonomických a statistických
analýz a zároveň je poradcem
představenstva.
DRFG podniká v telekomunikacích
(výstavba a údržba sítí),
nemovitostech a finančních službách.
Většinovým majitelem je podnikatel
David Rusňák. Aktiva skupiny činila
ke konci minulého roku přes sedm
miliard korun.

FOTO: HN – RADEK VEBR

Rozhovor

EKONOMIKA SEMUSÍ PŘIZPŮSOBIT
MARTIN SLANÝ,
HLAVNÍ EKONOM SKUPINY DRFG

V
ládanevytváří podmín-
ky, ježbyfirmámvdobě
krize, kterou způsobi-
la pandemie korona-
viru, umožnily přizpů-

sobit se novému ekonomickému
prostředí. „Vláda se rozhodla jít
cestou různých dotací, které zvy-
šují zátěž pro vládu i firmy,“ říká
v rozhovoruproHNMartin Slaný,
hlavní ekonominvestiční skupiny
DRFG. Ta ve finančních službách
působí prostřednictvím společ-
nosti Chytrý Honza, která nabízí
mimo jiné zprostředkování hypo-
ték či investic. Celá skupina i její
dceřiná společnost jsou partnery
projektuNejlepší bankaaNejlepší
pojišťovna.

HN: Letos ekonomika dostala zásah
kvůli pandemii. Jak vidíte dopady?
I vzhledem k druhé vlně?
Já spíše než druhá vlna používám
termín druhá fáze krize. Na jaře
přišel nabídkový šok s tím, jakvlá-
dazavřela část ekonomiky. Zpřetr-
haly se dodavatelské vztahy, ome-
zila se mobilita zboží, práce. Dru-
hou vlnou je pro mě poptávková
fázekrize, kteráposlézedoekono-
miky musela přijít. To, co je nyní
označováno za druhou vlnu, pri-
márně souvisí s vládními opatře-
ními. A jestli jsme na jaře mohli
být k vládě shovívaví, tak nyní je
evidentní, že vláda v předchozích
měsících selhala. A od toho se
odvíjí přijímaná opatření, která
opět negativně dopadají na eko-
nomiku. Rozsahu selhání bude
přímo úměrná velikost poklesu
ekonomiky. Nyní alespoň nedo-
chází k omezování zahraničního
obchodu, aleproblémbudehlavně
poptávkový.

HN: Jak vidíte do budoucna dopady
na trh práce? Zatím se nezaměstna-
nost i přes krizi držela nízko. I díky
různým podpůrným opatřením. Vy-
drží to?
Pokudbudemeudržovat současný
status quo, ať to stojí, co to stojí,
tak si dokážu představit, že to vy-
drží dlouho.Aleotázka je, za jakou
cenu.Anení to jenza cenuohrom-
ných nákladů, které stát musí vy-
naložit, ale je to i za cenu toho, že
nenecháme ekonomiku, aby se
přizpůsobila. Pokud ji přizpůsobit
nenecháme, tak to bude z delšího
hlediska kontraproduktivní, a zá-
sadně tím omezíme růst v dalších
letech.Druhávlnavládníchopatře-
ní znamenákonecvidiny rychlého
ekonomického oživení. Současná
situacebudemítvýznamnýdopad
i do příštího roku.

HN: Schodky státního rozpočtu
se kvůli krizi výrazně prohlubují.
Může to mít do budoucna dopad
i na zájem investorů o české státní
dluhopisy?
To je jeden z aspektů. Nyní to vy-
padá, že si velmi snadno půjčuje-
me.Alena trh sinejdemepropení-
ze jenmy, ale i další zeměapůjdou
i v dalších letech. Investoři se tak
dříve či později začnou pozorně
dívat na to, jak vypadá dynami-
ka veřejných financí. A ta je nyní
špatná. Neuchlácholí je relativně
dobrý předešlý stav. Osobně ne-
vidím problém v tom, zda bude
schodek350, či 400miliardkorun,
ale jak k tomu schodku došlo, že
kněmunedochází tím, že bychom
odložili či snížili daně, a nechali
tak firmám prostor pro to, aby se
novým podmínkám přizpůsobily.
Místo toho se peníze vynakláda-
jí na nejrůznější podpory, dotace
a jiné výdaje, které mají svou se-

Jaroslav Krejčí
jaroslav.krejci@economia.cz

trvačnost. V návrhu na příští rok
činí podíl mandatorních výdajů
na celkových výdajích 76 procent.
Jejich podíl k celkovým příjmům
rozpočtu dělá 92 procent. To je
obrovské číslo. To může být v bu-
doucnu pro vždy citlivější zahra-
niční investory varovný signál.
A pro stát to může být problém,
protože podíl zahraničních drži-
telůvládníchdluhopisůbude růst.

HN: Co by měla vláda udělat, aby
podpořila oživení ekonomiky?
V ekonomice panují velké riziko
anejistota, a to trojíhocharakteru.
Jednakvyplývázesamotnéhošíře-
ní nákazy, druhé riziko je obecně
tržní, které vyplývá z pohybu cen
či kurzu, a s ním nemá během kri-
ze smysl bojovat. Pak je tu riziko,
kterésouvisí skrokyvlády.Chybí jí
strategie, jasná linieuvažování. Její
rozhodování je nepředvídatelné,
rozhodnutí se neustále mění. To
způsobuje v ekonomice „institu-
cionální“ riziko. A to je špatně. Co
by měla udělat? Měla by umožnit
firmám, aby se přizpůsobily nové
situaci. Ekonomika se od břez-
na zásadně změnila. Svět je jiný.
Amísto toho, aby stát vytvořil fir-
mám prostředí, které jim umožní
se rychle přizpůsobit, například
snížením daní či masivním sníže-
nímregulací, kterévposledních le-
tech narostly, byť třeba na omeze-
nou dobu, tak dělá naprostý opak.
Vláda se rozhodla jít cestou růz-
nýchdotací,kterézvyšují zátěžpro
vládu i firmy.

HN: Nakolik se krize projevuje v od-
větví poskytovánífinančních služeb?
Rozdělil bych to na tři oblasti. Na-
příkladpojištění sesoučasnásitua-
ce zásadněji nedotkne. Podobné
je to u bank u hypoték, o které je
dál velký zájem. Tam se covid ni-
jak neprojevil, protože problémy
trhu s bydlením jsou dlouhodobé
a strukturální a roli hraje i měno-
vápolitika–nízké sazby.Cose týče
investic, tam bych řekl, že dochá-
zí ke změně. Protože pokud jsme
měli v předchozích letech období
nízkých výnosů, tak teď už jsme
v období supernízkých výnosů. To
významně změní chování lidí v je-
jich přístupu k investicím. Kdomá
averzi k riziku, bude více směřovat
do tradičních investic, jako nemo-
vitosti, aťužpřímo,neboskrzefon-
dy. Ten, kdo bude chtít dosáhnout
zhodnocení jako vminulosti, bude
muset podstatně více riskovat.
Cose týčepřímopodnikání vefi-

nančních službách, tak to je složi-
tá situace. Na jaře bylo prodejcům
finančních produktů a finančním
poradcům znemožněno scházet se
s lidmi a teď se to v podstatě opa-
kuje. A ne všechno se dá přenést
doon-lineprostředí.Přímýkontakt
je nenahraditelný. A zejména ve fi-
nancích, kde pracujete s důvěrou
lidí. Ale myslím, že nyní už si pro-
dejci a klienti zvykli na nový stav.

HN:Můžepandemie urychlit digitali-
zaci ve finančních službách?
Trenddigitalizacevoblastifinanč-
ních služeb tu byl již před přícho-

dem covidu. Částečně vyplývá
i z regulatorních požadavků. Vět-
ší digitalizace umožňuje zrychlit
práci, ať již samotným poradcům,
či firmám, pro které pracují. Pro-
to jsme loni v Chytrém Honzovi,
který je součástí skupiny DRFG,
do digitalizace investovali desítky
milionů korun. Na druhou stranu
českýzákazník jehodněkonzerva-
tivnívoblastifinancí.Takženehro-
zí, že by se vše přeneslo do on-line
prostředí. Řada klientů stále dává
přednost osobnímu kontaktu.
Bude to dlouho ještěmix.

HN: Jaké byly dopady krize na sku-
pinu DRFG a její podnikání?
NaDRFGsamozřejměcoviddopad
měl.Jsmepoměrněmladá,rostoucí
skupina.Odvznikuvroce2011 jsme
vyrůstali v relativně dobrém eko-
nomickém prostředí. Firma rychle
rostla, což logicky vždy zcela nevy-
tvářelo největší tlak na efektivitu.
Ale už loni jsme podnikli ozdravný
proces, změnili jsme organizační
strukturu, což souviselo i se změ-
nouakcionářskéstruktury,a řízení
firmy. Firma zeštíhlila, zbavili jsme
seněkterýchaktivit,kterénesouvi-
selyshlavnímioblastmipodnikání,
tedy investicemi do nemovitostí,
telekomunikacemi a finančními
službami.Mysleli jsme,žetentopro-
ces je u konce, ale covid ukázal, že
některé změny jsou ještě potřeba.
Skupina je teďmaximálně efektiv-
ní,fungujesnezbytnýmmnožstvím
nákladů.Určitě jsmesitímvytvořili
výhodu i do dalších let.

Přímý
kontakt
je nena‑
hraditelný.
A zejména
ve finan‑
cích, kde
pracujete
s důvěrou
lidí.

Vládě
chybí
strategie,
jasná linie
uvažování.
Její rozho‑
dování je
nepřed‑
vídatelné,
rozhodnutí
se neustá‑
le mění.
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BANKOVNÍ INOVÁTOR
Vítěz

MonetaMoney Bank
SMART BANKA NOVÉ GENERACE

Banka Moneta vyvíjí svo-
ji aplikaci Smart Banka
už řadu let. I tak ale nové
funkcepřibývají každýmě-

síc, kdyfirma vydávánovou verzi.
Podle výsledků ankety je patrné,
že čtenáři, kteří v anketě hlasova-
li, novinky oceňují.
Aplikace se v kategorii inovátor

umísťuje opakovaně. O spokoje-
nosti zákazníků mluví i čísla – vy-
užívá ji80procentaktivníchzákaz-
níkůMonety.
Smart Banka dokáže obstarat

drtivou většinu všech požadavků,
které klienti napříč bankoupotře-
bují. Podporuje zřízení všechnabí-
zených produktů včetně běžných
i spořicíchúčtů.Mimo to si klienti
mohou přes aplikaci zřídit i inves-
tice,pojištění, půjčky,kreditníkar-
ty či kontokorent. Samozřejmostí
užpakjsouplatbymobilnímtelefo-
nemvpodoběGoogle aApple Pay.
Mezi bankovní aplikacemi jako

prvnípodporujevšechnaAppleza-
řízení, a tonaplatformách iOS, iPa-
dOS,macOS, watchOS, tvOS i Siri.
„Jako jedna z vůbec prvních

bank na světě jsme začali s pod-
porou nejnovějších operačních
systémů Android 11 a iOS14 včet-
ně nových widgetů,“ přibližuje se-
nior manažer digitálních kanálů
SkupinyMoneta JakubKomenda.
Firma také zavedla možnosti

přizpůsobení – lze ji tak zapnout
v několika barevných variantách.
Duhovou variantou mohou podle

Komendy uživatelé vyjádřit pod-
poru LGBT komunitě.
Další letošní novinkou se stala

možnost investovat dopečlivě vy-
braných fondů a zhodnocovat své
úspory.
Firma plánuje ve vývoji a při-

dávání dalších novinek pokračo-
vat: „Ještě do konce tohoto roku
klientům přineseme další funkce,
po kterých naši klienti nejvíce vo-
lají, a to zobrazení PIN ke kartě či
možnost objednání karty s oka-
mžitým použitím karty pro plat-
bu,“ přibližuje Komenda.
Příští rok chce Moneta také

spustit nové internetové bankov-
nictví,kterémábýtvyvinutonazá-
kladě technologiímobilní aplikace
Smart Banka. Firma tak razí stále
častější přístup „mobile first“, kdy
jemobilníaplikacenejdůležitějším
nástrojem, na základě kterého vy-
víjí zbytek.
„Máme také v plánu zapojit se

do projektu bankovní identity,
napojit se na základní registry
a umožnit našim klientům jedno-
duchý přístup k digitálním služ-
bám státu prostřednictvím jejich
přihlašovacích údajů do banky,“
vypočítává Komenda další plány.
Velkým tématem je pro vývojá-

ře i bezpečnost. Aplikace se pyšní
rozvinutou kryptografií. Moneta
takénasadilaopatření,kteréklien-
tůmumožňujebezpečněabezobav
přistupovatkesvémubankovnímu
účtu i na veřejnýchwi-fi sítích.

JAKUB
KOMENDA
manažer
digitálních kanálů
skupiny Moneta

APLIKACE
SMART BANKA
■ Jako první podporuje
všechna Apple zařízení
včetně hodinek či
televize.

■ Možnost zřídit
investiční účet přímo
z aplikace.

Air Bank

ČSOB

KARTA V APLIKACI PŘED VÝROBOU KARTY

ON‑LINE PŘEPIS MLUVENÉ ŘEČI

2. místo

3. místo

Při zřízení nové platební kar-
tymuseli klienti dříve čekat,
než jim přijde poštou. To
platilo i v případech, když

k platbám chtěli používatmobil.
U Air Bank už je čekání minu-

lostí, její zákazníci mohou mobi-
lem začít platit okamžitě od za-
žádání o kartu. Stačí jim k tomu
chytrý telefon, který podporuje
funkci placení. Bankanovinkuna-
bízí od loňského listopadu. Služby

V Česku žije až půl milionu
osob s postižením sluchu,
pro které byla donedávna
velkou překážkou třeba

iobyčejnánávštěvapobočky, když
si potřebovali vyřídit své finanč-
ní záležitosti. To se rozhodla změ-
nit ČSOB se službou eScribe, která
zajišťuje on-line přepis řeči, což je
nejpřirozenější způsob, jakmohou
lidé se sluchovýmhandicapemko-
munikovat se svým okolím.

mohouklientivyužít,nejenkdyžsi
žádají o zcelanovoukartu, ale také
kdyžpotřebujívydatkartunáhrad-
ní.Služba jeprovšechnyzákazníky
zdarma.
Digitální platební karta fungu-

jící dříve než ta fyzická začíná být
trendem i u jiných bank či finanč-
ních start-upů.Některé z nich do-
konce už fyzickou kartu ani ne-
posílají a zákazník si tak vystačí
s virtuální.

V březnu dokončila banka in-
stalaci služby eScribe na všech
pobočkách. Celý proces je přitom
velmi jednoduchý: klient požá-
dá pracovníka pobočky o přepis
mluvené řeči. Ten se telefonicky
spojí s přepisovatelem a jednání
může začít.
Kromě poboček nabízí ČSOB

službu eScribe jako jediná banka
v Česku prostřednictvím webu,
kde se klient spojí s informačním

AirBanknabízí svouaplikaciMy
Air, pomocí kterémohou lidévyří-
ditdrtivouvětšinusvýchpožadav-
ků,uždlouhoudobu.Firmaaplika-
ciprůběžněvylepšuje.Vnejnovější
verzi si zákaznícimohoutřebapři-
způsobit, jaká čísla o svých finan-
cích uvidí na obrazovce po přihlá-
šení. Samozřejmostí jsou pak mo-
bilní platby přes Apple či Google
Pay. Zákazníci mohou využít také
placení chytrými hodinkami.

centrembeznutnosti instalovat si
a zprovozňovat speciální aplikace.
Význam této jednoduché a ino-

vativní služby se naplno proká-
zal v průběhumimořádné situace
způsobené koronavirovou epide-
mií, kdy banka zaznamenala více
neždvojnásobnévyužívání služby
informační linky v porovnání se
srovnatelnýmobdobímroku2019.
Došlo rovněž k prodloužení délky
hovorů.

POJIŠŤOVACÍ INOVÁTOR
Vítěz

Pillow pojišťovna
PILLOW POJIŠTĚNÍ VOZIDLA

Pojištění vozidel od motorek
poautobusys jednoduchými
podmínkami a cenou podle
ujetých kilometrů od pojiš-

ťovny Pillow zvítězilo v hlasování
čtenářů v kategorii inovátor.
Své potenciální klienty láká

Pillow hlavně na minimalistickou
smlouvuapodmínkami,kterémají
dohromady deset stran. Standar-
dem na trhu pojišťovnictví je při-
tom i pětkrát víc.
„Abychom vytvořili nejlepší po-

jištění vozidel, museli jsme – bez
nadsázky – vytvořit celou novou
pojišťovnu, která bude od svých
základů digitální a férovost a jed-
noduchost budemít ve své DNA,“
popisuje spoluzakladatel projek-
tu Martin Podávka. A dodává, že
důkazem úspěchu je i růst počtu
klientů.
„Jen v tomto roce počet pojiště-

ných vozidel ztrojnásobíme, a sta-
li jsme se tak nejrychleji rostoucí
pojišťovnou v Česku,“ říká Podáv-
ka.Pojišťovnamáteďtéměř 17 600
aktivních pojistníků.
Její klienti platí za pojištění po-

dle ujetých kilometrů, zákazník
zná cenu za jeden ujetý kilometr
od začátku.
Pillow pojišťovna poukazuje

inanulovouspoluúčastklientůpři
škoděnásledkempřírodníchkata-
strof,krádežeči střetusezvířetem.
V případě, že klient nebude

spokojen, může ukončit pojistku

ke každé splátce, a to dva týdny
předem.Ostatnípojišťovnypřitom
zpravidla od zákazníků požadují
ukončení zhruba šest týdnů před
splátkou.
Kpojištěnémuvozidlu navíc při

sjednání nemusí zaměstnanec po-
jišťovny osobně chodit. Vzdálená
prohlídka probíhá přes mobilní
aplikaci.
Všechny potřebné informace

zákazníci mají ve svém e-mailu či
po přihlášení v klientské zóně.
PodleMartina Podávky, který je

spoluzakladatelemprojektuadnes
na něj dohlíží z pozice člena před-
stavenstva, chcefirmavbudoucnu
webový portál a mobilní aplikaci
dále vylepšovat. Správa pojištění
má být ještě jednodušší.
„Chceme, aby jakoukoliv změ-

nu v pojištění mohl udělat klient
na několik kliknutí,“ komentuje
vývoj Podávka.
Pojišťovací inovátor je samo-

statnoukategoriívýzkumuNejlep-
ší pojišťovna. Cílem je představit
široké veřejnosti zajímavé novin-
ky v nabídce pojišťovacích domů.
Inovativnost nominací posuzoval
nejprve advisory board výzkumu
apotéveřejnost samaprostřednic-
tvím on-line hlasování.
Nominovány do této katego-

rie mohly být všechny pojišťovny
nebo pobočky zahraničních pojiš-
ťoven,kterépůsobínačeskémtrhu
na základě platné licence ČNB.

MARTIN
PODÁVKA
spoluzakladatel
a člen
představenstva

PILLOW
POJIŠTĚNÍ
■ Cena podle ujetých
kilometrů, kdy klient zná
i cenu za jeden kilometr.

■ Srozumitelné
pojistné podmínky na 10
stran.

Generali Česká pojišťovna

ČSOB Pojišťovna

CHATBOT LEO

RENTO

2. místo

3. místo

Stále populárnější chatboti,
tedy počítače komunikují-
cí s klientem v psané formě
pomocíkrátkýchzpráv,míří

i do pojišťovnictví. Generali Česká
pojišťovna svého robota Lea vyu-
žívápři sběrudokumentůodsvých
klientů.
Zákazník obdrží nejprve zprávu

s odkazem, přes kterýmůže doku-
menty k pojistné události přímo
odeslat.Poslatmůžetřebafotogra-

Při vážném zranění řidiče
ponehodě vyplácí ČSOBPo-
jišťovnadoživotněpoškoze-
nému každoměsíční rentu

v částkách od sedmi do dvaapade-
sáti tisíc korun.
Posílánímměsíční renty namís-

to jednorázového odškodnění se
ČSOB Pojišťovna liší od své kon-
kurence. Pojištění kryje trvalé ná-
sledky při zranění nebo smrt ná-
sledkemúrazu.

fie z galerie svého telefonu. Umělá
inteligence klienta provádí srozu-
mitelně celým procesem tak, aby
věděl, co vše má ke škodě doložit.
Tovýznamnýmzpůsobemzjedno-
dušuje celýproces likvidaceavefi-
nále ho také výrazně zrychluje.
S Leem se mohou setkat klienti

pojišťovnypři likvidaci škodnavo-
zidlech,majetku,upojištěnídomá-
cíchmazlíčků i při pojištění odpo-
vědnosti.

Nárok na výplatu renty vzniká
při vážném zranění, jako napří-
kladpři ztrátě rukyv zápěstí, ztrá-
tě nohy nad kolenem či kombina-
cí vícemenších zranění. V případě
méně závažných poranění řidičů
ČSOB Pojišťovna odškodňuje jed-
norázově, a to až ve výši 600 tisíc
korun podle zvolené varianty po-
jištění.
Pojištění platí i v případě, že

klient řídí služební nebo půjčené

Kchatbotovi senavícmohouzá-
kazníci vrátit i později, nemusí vše
odeslat v jeden okamžik. Odkaz,
který Generali Česká pojišťovna
pošle, je platný po dobu jednoho
týdne od první komunikace s ro-
botem.
Chatboti ukázali v době pande-

mie, žemohoupomoci s vyřizová-
ním velkého množství požadav-
ků zákazníků. Firmy tak zpracují
více požadavků od zákazníků.

vozidlo. Výše měsíční renty závisí
na sjednanévariantěavěkuzraně-
ného řidiče v době nehody.
Napříkladpětačtyřicetiletý řidič

byvprostřednímbalíčkuStandard
dostával v případě vážného úrazu
doživotní rentu25tisíckorun.Roč-
ně ho bude stát pojištění 2108 ko-
run.
Využít produkt mohou i třeba

řidiči nákladních kamionů, kteří
za něj ročně zaplatí 3784 korun.
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ROMAN JURÁŠ
GENERÁLNÍ ŘEDITEL GENERALI ČESKÉ POJIŠŤOVNY

ROMAN JURÁŠ (50)

Vystudoval Vysokou školu
ekonomickou v Bratislavě
a v pojišťovnictví se pohybuje
přes 20 let. Skrze rakouskou
pobočku KPMG se dostal
do skupiny Generali a od roku
1996 šéfoval její „dceři“
na Slovensku. Ve vedení
společnosti byl i v rámci její
bankovní divize ve Vídni. Od září
2019 je v čele Generali České
pojišťovny.

FOTO: HN – LUKÁŠ BÍBA

Rozhovor

Asi nejtěžší rok, jaký jsme kdy zažili

Prošéfanejvětší tuzemsképojišťovnytobylostrý
start do nového roku. Komplikace spojené s fi-
nalizací fúzeGenerali aČesképojišťovnyvpro-
sinci2019nahradilavbřeznuekonomickákrize,

kteráznamenalazásadnízměnyprocelouspolečnost,
a tím pádem i pro pojišťovnictví. „Letošní rok byl asi
nejnáročnější, jaký jsme kdy zažili,“ říká v rozhovoru
pro HN šéf největšího pojišťovacího domu u nás Ge-
nerali České pojišťovny.

HN:V prosinci to bude rok, co se spojily Generali a Česká
pojišťovna a vytvořily tak největší pojišťovací subjekt
na našem trhu. Jak akvizici hodnotíte s odstupem času?
Šloodlouhodoběpřipravovanéspojení, kterébylo lo-
gické, protože skupinaGeneraliměla na českém trhu
dvě firmy, a spousta věcí se tak musela dělat součas-
ně–proGenerali iproČeskoupojišťovnu.Prvnívelkou
výzvoubylouzavřenínašichsystémůa jejichnásledná
integrace. Na začátku ledna jsme museli mít systé-
my funkční, abychommohli otevřít pobočky, a i přes
určité porodní bolesti na začátku roku se to zvládlo
poměrně dobře. Rozjet jsme se dokázali především
díky velmi silnému propojení kolegů z IT a obchodu.
Důležitýmrozhodnutímtakébylo, že jsmezačalinabí-
zetproduktypostavenépředevšímnaportfoliuČeské
pojišťovny, jejíž nabídka byla v době vzniku Generali
České pojišťovny širší. Pak přišla velká firemní kon-
ference, na které jsmeprezentovali priority na násle-
dující rok, a o týden později už se kompletně zavřela
ekonomika kvůli epidemii koronaviru.

HN: V čem se pak priority změnily?
Vůbecpoprvé jsmenapříkladmuseli částečně
uzavřítnašepobočky,cožbylvelkýzásah, jeli-
kožmámenejrozvinutější síťnačeskémtrhu.
Dále jsme byli nově nuceni řešit provozní
záležitosti, jako např. dostatek dezinfekce
a roušek pro naše zaměstnance, a zároveň
jsme se snažili zajistit, aby epidemie nena-
rušila celkové fungování firmy. Digitali-
zace a postupná automatizace byly vždy
jedněmi z hlavních priorit, nicméně díky
koronakrizi se dostaly až na ty nejvyšší
příčky. Celý proces se takmusel urychlit.
Pozitivní bylo, že jsmedokázali dostat ce-
lou firmu bezproblémově na home office
během pár dní. A to včetně našeho zákaz-
nickéhocentra,kterédenněmuseloodbavit
až pět tisíc telefonátů. V podstatě z týdne
na týden jsme tak začali fungovat virtuálně.
Klíčové také bylo, aby práce z domova nijak
nelimitovala chod pojišťovny a naši pracovní-
cimohli normálně uzavírat smlouvy, a na druhé
straně zajistit plynulou likvidaci a vybavování
pojistnýchudálostí.Tosepovedloanavyřizování
svých žádostí a smluv on-line si zvykli i naši klienti.

AdamMašek
adam.masek@economia

HN: Jsou tu kroměkomunikace se zákazníky nějaké další
technologické novinky, které jste zaváděli v průběhu
uplynulého půlroku?
V oblasti sjednávání a nabídky našich služeb jsme
převedli prakticky všechny produkty namožnost di-
stančního sjednávání. S tím souvisí digitální podpis,
který je u všech našich produktů zajištěn přes tablet
nebomobil. V návaznosti na to jsme v oblasti nahlá-
šení a likvidace pojistných událostí zavedli chatbota,
přes kterého má klient možnost nahlásit pojistnou
událost a poslat námvšechny dokumenty pro její vy-
řízení. Jakoprvnína trhu jsmezavedli videoprohlídky
škodvrámcipojištěnímotorovýchvozidel amajetku.
Umělá inteligence nám také zrychlila a zefektivnila
řadu administrativních činností.

HN: Kolik tyto inovace stojí peněz?
Šlo spíše o přesunutí peněz z projektů, které nově ne-
byly tak prioritní, do těch, které se naopak vlivemko-
ronakrizestalyzásadními.Samotnýcovidpakzpůsobil
vznikúplněnovéhodruhunákladů,které jsouspojené
sezabezpečenímochranyzdravínanašichpobočkách
atakézaměstnancůsamotných.Dalšínákladyvznikly
vsouvislostispřechodemdoon-lineprostředí,protože
jsmevtomtosměrumuselinavýšittechnickékapacity.
Jakožto velká firma jsme zároveň nemuseli propouš-
tět, naši zaměstnanci si jen postupně zvykali na práci
zdomova,kdealenakonecfungovali stejně jakovkan-
celáři. Nějaký výraznýdopadnanáklady taknevznikl.

HN: Některé banky i pojišťovny do budoucna počítají
s tím, že i nadále zůstanou částečně v režimu home
officu. Změní se nějakým způsobem pracovní rytmus
i u vás?
Určitě ano. Covid nám otevřel úplně nové možnosti.
Vzpomínámnadiskuse, kdy jsme řešili, kolikprocent
lidímůžepracovat zdomova, abyfirmadokázala fun-
govat.Následně jsmezjistili, že tomůžebýt téměř sto
procent zaměstnanců a že lze bezproblémově udržet
firmu v chodu i virtuálně. To bylo významnýmzjiště-
ním. Tuto formupráce chceme využívat i do budouc-
na, protože místo výkonu už není tak důležité, jde
spíšo schopnostpropojovat lidi pomocí vhodných IT
systémůafiremníchprocesů.Dobudoucnatakneplá-
nujemeobsadit 100procent kapacit našichprostorů,
ale bude námpostačovat zhruba jen 70.

HN: Jak se v letošním roce vyvíjel zájem o neživotní
pojištění?
Letošní rokbyl asinejnáročnější, jaký jsmekdyzaži-
li. Mimo situace související s covidem jsme v únoru
řešilikalamitníškodyzpůsobenéorkánySabinaaJu-
lie. Měli jsme tehdy skoro 13 000 škod v objemu asi
300milionůkorun. Fungovali jsmev takzvanémka-
lamitnímrežimu,toznamená,žejsmepracovalisedm
dnívtýdnu,abychomškodyvůbeczvládli likvidovat.
V červnu jsme se pak potýkali s bouřkovýmpočasím,
které způsobilo velké škody nejen zemědělcům, ale
i běžným klientům. Červnové bouřky a jejich dopro-
vodné jevyzpůsobilypocelérepublicenašimklientům

Covid nám
otevřel
úplně nové
možnosti.
Vzpomínám
na diskuse,
kdy jsme
řešili, kolik
procent
lidí může
pracovat
z domova,
aby firma
dokázala
fungovat.
Následně
jsme zjistili,
že to může
být téměř
sto procent
zaměst‑
nanců a že
lze bezpro‑
blémově
udržet firmu
v chodu
i virtuálně.

na 7500 škod za zhruba 400 milionů korun. Poslední
týdny zase řešíme případy způsobené silným deštěm,
kterýzvedlhladinyřeknaMoravě.Očekávámetakdalší
stovky pojistných událostí za desítkymilionů korun.

HN: A co se týče havarijního pojištění?
Vtomtosměrubylnejvětší ranou jarní lockdown,kdy
sepřestala vyrábět a zároveň iprodávat auta. Sjedná-
vání povinného ručení tak prudce kleslo. S plošnou
karanténou pak souvisel i krátkodobý pokles provo-
zuna silnicích. Pojistnýchudálostí bylo v jednuchvíli
méně,ale jejichpočetsevelmi rychlevrátilnapůvodní
úroveň.Dokonce ještěvzrostl,protože lidézačalikvůli
obavámo své zdravímnohemvíce jezdit svými vlast-
ními autynežměstskouhromadnoudopravou.Velký
výpadekpakzasáhloblast cestovníhopojištění, které
bylo ovlivněno nemožností jezdit na dovolené, a vel-
kýmtématembylo ipřerušeníprovozuupodnikatelů.

HN: Platí stále, že náklady pojišťoven v souvislosti s po-
jištěním motorových vozidel i nadále rostou? A čím je
to vlastně způsobeno?
Platí.Stáleexistujepřetrvávajícínepoměrmezivýškou
pojistnéhoaneustále rostoucíminákladyna likvidaci
škod, čemuž říkámeškodová inflace.Rostou cenyná-
hradních dílů, roste i cena práce a v neposlední řadě
stoupají i výšeškodnazdraví.Vlivnatomají imoderní
technologie, které se stále častěji dodávají i do levněj-
ších vozidel. Když jste si vminulosti rozbili například
přednísvětlo,pojišťovnavámhovyměnilaatatoopra-
vabylavcelku jednoducháanenákladná.Alednes jsou
již velmi často v reflektorech různá čidla či jiné tech-
nologie, a cena za výměnu je tak úplně někde jinde.
Nákladyna likvidaci škodrostouročnězhrubasedmi-
procentnímtempem,upojistného to aleneplatí. Aby
byly pojišťovny i do budoucna schopny dostát svým
závazkům, je třeba upravit cenu pojistného.

HN: Což z pohledu klienta znamená zdražení.
Pojištění bude dražší u řidičů, kteří svým chováním
na silnicích způsobují dopravní nehody a ohrožují
ostatní.

HN: Když se společnosti ekonomicky daří, jsou na tom
dobře i pojišťovny. Příští rok se ale očekává hospodář-
ský propad. Jaký je výhled Generali České pojišťovny
do následujících dvanácti měsíců?
Ve chvíli, kdy nastane ekonomický pokles, projeví se
to postupemčasu i v objemupředepsanéhopojistné-
ho. Především zájem o životní pojištění se vyvíjí tro-
chu anticyklicky. Krize naopak může lidi motivovat
k zajištění se na horší časy v budoucnosti, a o pojiště-
ní rizik tak bude větší zájem. Český trh je navíc silně
orientovaný na takzvané rizikové životní pojištění,
tedy na krytí rizik, které klient může ve svém životě
očekávat.Evropskétrhyvtomtosměrunemají takový
podíl jakomyneboSlovensko.Vneživotnímahavarij-
nímpojištěníčipovinnémručeníbudevývojpoměrně
přesněkopírovatekonomickýtrend,cožužseukázalo
na jaře tohoto roku při první vlně koronaviru.

HN058518

Inzerce
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MARTIN DIVIŠ (46)
V Kooperativně pracuje od roku 1995. Začal
jako tiskový mluvčí a postupně se vypracoval
až na jejího šéfa, a to v roce 2008. Od roku
2013 je prezidentem České asociace
pojišťoven. Vystudoval Západočeskou
univerzitu v Plzni a Českou zemědělskou
univerzitu v Praze. Mezi jeho koníčky patří
létání, spolupracoval například s ČSA.

FOTO: HN – HONZAMUDRA

Rozhovor

PANDEMIE U NÁS URYCHLILA DIGITALIZACI
MARTINDIVIŠ,
GENERÁLNÍ ŘEDITEL POJIŠŤOVNY KOOPERATIVA

Ve využití moderních technologií se pojišťov-
ny zpožďovaly za bankami. To se letos mění.
Podle generálního řediteleKooperativyMar-
tina Diviše pandemie koronaviru urychlila

digitalizacipojišťovacíhotrhutak jakonikdypředtím.
„Dneskavíme,že jsmeschopnistoprocentněfungovat
on-line. Kdyby mi to někdo řekl začátkem roku, po-
važoval bych ho za blázna,“ řekl v rozhovoru proHN.

HN: Jak pandemie zahýbala pojišťovnickým trhem?
Z pohledu obchodu zatím nijak zásadně. Pojišťovny
nejsouúplněvprvní liniifirempostiženýchpandemií.
Ano,přestalosecestovat,prodáváseméněnovýchaut,
některépodnikybylynucenyskončit. Lidéafirmyale
nadálechtějípokrýt rizika, tosenezměnilo.Samozřej-
mě, záležína tom, jak sebudepandemiedál vyvíjet, co
sebudedítsekonomikouajakábudenezaměstnanost.
Nevíme, kolik firem bude možná muset zavřít nebo
zkrachuje, kolik lidí bude mít problém získat novou
práci. Ale nemyslím, že by to mělo zásadně zahýbat
stabilitou pojišťovacího trhu. Pojišťovnictví funguje
stovky let a umí se přizpůsobit situaci. To, co se letos
zásadně změnilo, je fungování pojišťoven.

HN: K jakým změnám konkrétně došlo v Kooperativě?
Máme technologie proplnou elektronickoukomuni-
kaci s klienty amezi zaměstnanci. Conámdříve trva-
lo roky, jsme stihli během pár měsíců díky dramatic-
kému urychlení digitalizace procesů – jak interních,
takklientských. Zednenaden jsmepřestěhovali část
našichprovozů, jako jsou centra likvidacepojistných
událostí nebo zákaznické podpory, do režimu home
office, a to bez dopadu na rozsah poskytovaných slu-
žebnebonarychlostvýplatypojistnéhoplnění.Na jaře
tak většina z šesti tisíc zaměstnanců VIG ČR (kromě
Kooperativy do skupiny patří ještě Česká podnika-
telská pojišťovna, pozn. red.) pracovala z domova.
Dneskavíme, že jsmeschopni stoprocentně fungovat
on-line.Kdybymi toněkdo řekl začátkemroku,pova-
žoval bych ho za blázna.

HN: Chcete mít zaměstnance spíš na home officu?
Určitě to bude po pandemii víc lidí než před ní, ale ne
většina. Ze začátku v práci z domova lidé viděli spíše
pozitiva, nicméně po nějaké době samozřejmě začne
sociální interakce chybět. Technickya technologicky
taktoumímefungovat, ale chápu iosobnípocity.Lidé
se prostě mají vídat, je lepší, když vedle sebe sedíme,
potkáme se na obědě, prostě z domova všechno ne-
vyřešíte.Vpráci trávímevelkoučást svéhoživotaafi-
remní kultura, firemní prostředí námněcopředávají,
něco se od nich učíme.

HN: Řekl jste, že pojišťovny zatímnepociťují tvrdý dopad
pandemie. Žádají klienti víc o odklad plateb a přibývají
vám neplatiči?
Takových případů řešíme minimum. Nedochází ani
k většímu počtu stornování pojistek než před krizí.
Stát byl zatím dost štědrý v podpoře lidí, kteří ne-
mohli v pandemii pracovat, a řadafiremdíky různým
programům nemusela výrazněji propouštět. Samo-
zřejmě, v některých případech jsme o klienty přišli.
Nadruhoustranuvznikajínovéfirmy,hlavněvodvětví
internetového byznysu a IT. Na jaře jsem čekal horší
dopad pandemie, v létě situace vypadala nadějně, ale
teď je zase horší…

HN: Virus zvýšil zdravotní rizika. Změnil se tím pohled
lidí na životní pojištění, zvyšují si například částky,
na které se pojišťují?
Na to je ještě brzy. Obecně už před pandemií nastal
posun k pojištění zásadních rizik a zvýšil se zájem
opojištění vážných onemocnění a invalidity. Velkým
tématemse letos stalo spíšpojištěnímajetku. Jak lidé
necestují, více se věnují vybavení domácností, chat
a chalup. Některé starší pojistky pak neodpovídají
hodnotě majetku. To může být v budoucnu problém
a tady je třebaupozornit klientyna to, abyměli pojiš-
těnýmajetek na hodnotu, kterou opravdumá.

HN: Evidujete v souvislosti s koronavirem pojistná
plnění z životního pojištění?
Naše životní pojištění samozřejmě kryje i toto rizi-
ko, ale jsou to jednotlivosti, jednotky případů, které
jsme řešili.

HN: Evropské instituce nyní upozorňují na nejistotu
dlouhodobých zdravotních následků viru a nabádají
pojišťovny, aby i kvůli tomu zvýšily kapitál. Jaký na to
máte názor?
Ozdravotníchnásledcíchviruvímeještěmáloa jebrzy
to řešit. Pokud jde o český pojišťovací trh, je jeho sol-
ventnost dostatečná, cožpravidelněprokazuje i v zá-
těžových testech ČNB. Nevidím nyní důvod, proč by
s tímměl mít pojišťovací trh problém, i když otazní-

Olga Skalková
olga.skalkova@economia.cz

kem je stále další vývoj ekonomiky. Věřím, že i kdyby
politicinesáhli k takovýmopatřením, jakáplatí v sou-
časné době, tak by se ekonomická aktivita snižovala
samovolně kvůli rostoucímu strachu z nákazy.

HN: Zvýší se cena životního pojištění kvůli dopadům
pandemie?
Zatím k tomu není důvod a ani to neočekávám. Jiné
témato jeabude třebaupovinnéhoručení.Extrémně
stoupají škodynazdravípřihaváriích, cenapráceaná-
hradníchdílů.To seprojevuje zvýšenímtěchtonákla-
důkolemosmiprocent ročně.Cenypovinnéhoručení
tento vývoj nekopírují a budeme se s tím muset vy-
rovnat. A toplatí pro celý trh, nejenproKooperativu.

HN:V každé krizi se objeví větší snaha o pojistné podvo-
dy. V Evropě se už řeší, že kroměorganizovaných skupin
se o to nově pokoušejí jednotlivci, které koronavirová
krize dostala do existenčních potíží. Zaznamenáváte
to také?
Pojistný podvod existoval vždy a existovat bude. Po-
jišťovnysehomusí snažitodhalit, protoževopačném
případě by musely zvýšit sazby ostatním klientům.
Myprozatímvětší nárůst podvodů v souvislosti s ko-
ronavirovou krizí nezaznamenáváme. Ale zasmusím
zopakovat – na hodnocení je ještě brzy a uvidíme, co
přinese aktuální situace.

HN: Loni Kooperativa převzala Pojišťovnu České spo-
řitelny, která se specializovala na životní pojištění.
Jak fúze splnila očekávání vašeho akcionáře, rakouské
skupiny VIG?
Musím všem poděkovat, že jsme tento nesmírně ná-
ročnýproceszvládli.Osobně jsemsetohobálmnohem
víc a vše dopadlo nadmoje očekávání dobře.

HN: Z čeho jste měl obavy?
Fúze je vždy složitá věc.Dávátedohromadydva týmy
lidí advěrůznéfiremníkultury.Lidé jsouobecněmálo

připraveni na změny, obávají se, jak budou fungovat.
Odbouratnechuť lidí ke změnámjevždynejsložitější.
Na druhou stranu Kooperativa i já osobně jsme měli
toudobouza sebouněkolik převzetí pojistnýchkme-
nů i celých pojišťoven a tyto zkušenosti jsme mohli
využít.

HN: Po této fúzi se Kooperativa stala nově lídrem
v životním pojištění. Přivádí vám pozice jedničky i více
klientů?
Už před fúzí byla Kooperativa významným hráčem
v životním pojištění, jen měla víc neživotního pojiš-
tění. Teď je to zhruba nastejno. Fúze se stala novou
šancí,abychomseproklienty,kteřímajípojištěníFlexi
od někdejší Pojišťovny České spořitelny, stali hlavní
pojišťovnou. Flexi se nadále dobře prodává v síti této
banky a nově i v Kooperativě. Důležité také je, že stá-
le dobře funguje spolupráce s Českou spořitelnou, už
i v neživotním pojištění, které Pojišťovna České spo-
řitelny nenabízela.

HN: Překvapilo vás něco v souvislosti s touto fúzí?
Uvědomil jsem si, že i velký podnik se má co učit
od malého a že úhel pohledu někoho jiného je velmi
důležitý. Další věc je rozdíl, když děláte životní pojiš-
tění ve velké pojišťovně, kde je to jen část nabídky,
a ve firmě, kde všichni pracují jen na tomto jednom
produktu. Záleží častonaperspektivě.Možná víte, že
jeden zmých koníčků je letectví. Mnohokrát jsem se
při tompřesvědčil, že lidé zvýškynepoznají svůj dům
ahádají se,žetoneníon,protožehovidíz jinéhopohle-
du.Měli bychomseprotovíc snažit podívat senavěci
očima někoho jiného či více z nadhledu.

HN: Výnosy z dluhopisů, do kterých pojišťovny dávají
většinu svých peněz, klesly,mnozí investoři hledají nové
způsoby investic. Jak postupuje Kooperativa?
To je velké témavcelémsektorupojišťovnictví. I pro-
to hledámenové způsoby a směry investic. VKoope-
rativě nechceme a nebudeme zásadně rozšiřovat ri-
zikové portfolio, jako jsou akcie, protože se chceme
držet konzervativní strategie.Daleko vícenež dosud
se ale díváme na nemovitostní trh, přesněji na ně-
které jeho části.

HN: Do jakých nemovitostí byste chtěli investovat?
Náš akcionář, rakouskáVIG, začal před 40 lety inves-
tovatdobytovýchnemovitostí.VeVídni i poRakous-
ku nyní vlastní desítky tisíc bytů, ze kterých má sice
nijak závratný, ale stabilní výnos. Je to oblast, kam
bychom i my chtěli napřít pozornost a ten výnosový
propad ze státních dluhopisů – a z dluhopisů obec-
ně – tím částečně vyrovnat. Myslím si, že pojišťovna
má hledat investice tady, v Česku, měli bychom také
víc mluvit s politiky, kde je možné investovat, kde se
může pro pojišťovny vytvořit nějaký prostor. To byl
ten důvod, proč mě trápilo zdanění technických re-
zerv. To jsou třeba peníze, které by šly použít k tomu,
aby vzkvétala místní ekonomika a víc se investovalo
třeba do bydlení.

HN: Do jakého typu bytů konkrétně budete investovat?
Hlavněbychomchtělibýtuvznikuprojektůsociálního
bydlení. Jde nám spíš o byty střední kategorie, které
by se mohly využít pro mladé lidi a také pro senio-
ry. Tím nemyslím, že bychom chtěli vlastnit domovy
důchodců. Mnozí lidé se na stáří chtějí přestěhovat
do menšího, ale zároveň mít i snadný přístup k růz-
ným službám a zdravotní péči. Inspirací je nám opět
Rakousko, kde seVIGpodílí na financování výstavby
části sociálních bytů.

HN: Budete spíš investovat do nových projektů, když
volných bytů, na které cílíte, je málo?
Jedna věc je, že chcemekoupit existující bytynadob-
rých místech v Praze i jinde v Česku. Zároveň jsme
o tompřipravenimluvit s developery. Ale k tomupo-
třebujeme i stát, protože když chcete postavit část
nebo celou čtvrť bytových domů a bydlení pro seni-
ory, potřebujete k tomu mít státní sociální služby.
Potřebujeme spolupracovat i směsty, a pokudbudou
k dispozici pozemky, můžeme do toho jít společně.
Těchto projektů je v Česku zatímmálo.

HN: Už jste začali byty kupovat?
Několik takových obchodů dojednáváme a věřím, že
první zveřejníme ještě letos.

HN: S jak velkou investicí ve své strategii počítáte?
Vestřednědobémhorizontupůjdeovyšší stovkymili-
onů. Pro nás jde o novou dlouhodobou strategii a ně-
jakoudobu trvá, než si realitní týmvKooperativě vy-
tvoříme. Mluvíme o strategii na desítky let dopředu.
A bohužel řadamanažerů se dívá jen na rok, dva či tři
dopředu. Jáchci, abyKooperativa i zadesítky letměla
bezpečně zainvestováno právě na chvíle, kdy může
dojít třeba k finanční krizi. Hledáme stabilní dlouho-
dobý výnos namnoho let dopředu, a nikoli investici,
která rychle přinese peníze.

Daleko více než
dosud se ale při
investování díváme
na nemovitostní trh,
přesněji na některé
jeho části.
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Hypotéky
v roce koronaviru

Koronavirový rok přinesl
jedno velké překvapení.
Hypotéky. Letošní rok vy-
padá na rekord všech dob

vobjemechhypotečníchúvěrů.My
Češi jsme se rozhodli, že v korona-
virovémroce sepostarámeosvoje
bydlení a potažmo takéo svoje in-
vestice a zajištění na stáří.
Dobře takpro ty, kdo senehledě

nanejistotykolemnás rozhodli, že
si zajistí nebo vylepší svoje vlast-
ní bydlení. Věřím, že pro všechny
nebo alespoň pro velkou většinu.
Hypotéka je totiž dobrý sluha, ale
zlý pán. Pokud to tedy jsou a byly
hypotéky promyšlené a dobře na-
plánované, tak jenom dobře. Ban-
ky tady hrají důležitou poraden-
skou roli a na rozdíl od mnoha ji-
ných „hráčů“na trhunepustí svoje
klientydonesmyslnéhozadlužení.
Banky mají teď za sebou a ještě

před sebou zlý rok. Jejich výnosy
a zisky jsou na polovině loňské-
ho roku. Dobře jim tak, těm pija-
vicím? Co sajou naši krev? Je to
naopak. Banky a peníze jsou krví
ekonomiky. Když budou slabé
a s malými zisky a nebudou dob-
ře kapitalizované, nebudou moct
poskytovat úvěry domácnostem
a podnikům tak, jak je potřeba
apodlepoptávky. Takže tenboom
hypoték je pro banky štěstí v ne-
štěstí. Hypotéky jsou pro banky
nejvýnosnější obchod. Tento rok,
přestože z hlediska výsledovky
nedopadnou banky dobře, přine-
sl a ještě přinese neuvěřitelný rok
v hypotečních obchodech, což je
dobřeprovšechny.Banky, domác-
nosti i stát.Win, win, win.

Hypotéka
je dobrý
sluha, ale zlý
pán. Pokud
to tedy
jsou a byly
hypotéky
promyšlené
a dobře
naplánované,
tak jenom
dobře.

Vladimír Staňura
hlavní analytik
České bankovní asociace

Hypotéky

Zájem Čechů o úvěry na bydlení roste
i v těžkých časech. Trh směřuje k rekordu

Zajistit si bydlení a zhodno-
tit naspořené peníze zůstá-
vá pro tisíce Čechů důležité
i přes příchod koronavirové

krize. Od začátku roku do konce
září poskytly podle dat Fincetrum
Hypoindexubankysvýmklientům
hypotéky za 172miliard korun, což
jehistorickynejvyššíobjemzaprv-
níchdevětměsícůvroce.Letošekse
takpodleněkterýchodborníkůsta-
nenejúspěšnějšímobdobímnačes-
kémhypotečníhotrhuvůbec.Ales-
poňcosecelkovéčástkyposkytnu-
té v úvěrechna bydlení týče.
„Bude to na těsno, ale myslím si,

že rekord padne. I díky tomu, že
bankyhlásídalšípřílivžádostí,“říká
hlavníanalytikČeskébankovníaso-
ciace Vladimír Staňura. Podle něj
to bude největší překvapení, které
letos bankovní trh přinese.
Dosud jenejsilnější rok2016,kdy

bankydaly lidemskoro 115 tisíchy-
potékvevýši225,8miliardykorun.
Cenynemovitostíalestálestoupají
(i když nižším tempem než loni),
protose letosčekáčástka ještěvyš-
ší. A to přesto, že banky podle Sta-
ňury letos poskytnou zhruba o 30
tisíc úvěrů méně než před čtyřmi
lety.Důvod je jasný,kvůli růstucen

AdamMašek
adam.masek@economia.cz

bytůsi lidémusípůjčovatstálevyš-
ší částky.Vzáří takprůměrnávýše
hypotéky poprvé přesáhla 2,8 mi-
lionu korun. „Za poslední rok jde
o dramatický, takřka pětinový ná-
růst,“ říká Staňura.
PodlePavlaRieggera,kterýšéfu-

jeodděleníconsultinguprostřední
Evropu v poradenské společnos-
ti EY, jsou významným faktorem,
který zvyšuje zájem o vlastní byd-
lení, ceny nájmů. Ty v Česku pod-
ražují rychleji než byty ke koupi.
Lidé si ale půjčují i na koupi tak-

zvaných investičních bytů, které
následně pronajímají. Důvodů,
proč se desítky tisíc lidí rozhodly
investovat do nemovitostí zrovna
v období celosvětové ekonomické
krize vyvolané pandemií korona-
viru, existuje hned několik. Podle
Rieggera jsou ideální alternativou
ke zhodnocování peněznafinanč-
nímtrhu,kterýmomentálněnabízí
jenmalé úrokové výnosy.
Staňura vyzdvihuje i fakt, že je

taková investice bezpečnější. Po-
dle něj je dalším důvodem to, že
lidé se chtějí zabezpečit na stáří.
Svou roli tak podle něj hraje i cel-
ková nedůvěra v tuzemský dů-
chodový systém. „Tento pocit se
odbřeznanemění a jakési hledání
bezpečí se s druhouvlnoukorona-
viru naopak ještě více umocňuje,“
vysvětluje.

dvěma procenty. Riegger to kro-
mě konkurenčního boje vysvětlu-
je i tím, že se na nízkých úrovních
udržujecenapeněznamezibankov-
nímtrhu,nakterémsibankypůjčují
na financování hypoték.
Staňuradodává,žesoučasnéníz-

ké úrokové sazby jsou způsobeny
také tím, že banky hledají způso-
by, jakkompenzovat své „enormní
poklesyvýnosůazisků“, které jsou
podleněj ažvevýši 50procent. „To
jedrama,které senedádohnat sni-
žováním nákladů. Hypoteční úvě-
ry jsou pro hodně bank těmi nej-
výnosnějšími aktivy, minimálně

Sjednávání hypoték letos pod-
pořily i změny v zákonech či regu-
laci centrální banky. Poslanecká
sněmovna v polovině září schvá-
lila zrušení daně z nabytí nemovi-
tosti. Česká národní banka na jaře
zmírnila regulaci, zejménaohledně
požadavků na příjmy klientů.
Klíčové pro atraktivitu hypoték

jsou ale klesající úrokové sazby. Ty
se v září snížily už pošesté v řadě
naprůměrných2,07procenta.Podle
dat Fincentrum Hypoindexu byly
takto nízko naposledy v září 2017.
Vpraxi toznamená,žeklientibank
opět běžně dosahují na úroky pod

z hlediska objemu, a o to víc tak
zuří boj o klienta, který je lákán
nízkýmiúrokovýmisazbami,“ řekl.
O tom, zdazůstanounízko,nebo

dokonce ještě klesnou, rozhod-
ne v příštích měsících mimo jiné
i schopnost lidí splácet své úvěry.
Na konci října končí odklad splá-
tek,který lidemumožnil zákonpři-
jatý kvůli koronavirové krizi. Vyu-
žily toho statisíce lidí, kteří budou
muset opět začít platit své dluhy.
Banky sice riziko vidí spíše u spo-
třebitelských půjček, nikoliv u hy-
poték, kde se míra úvěrů v selhání
pohybuje dlouhodobě pod jedním
procentem.„Pokudvšakbudestou-
pat,úvěrypodraží,“říkámluvčíRai-
ffeisenbankPetraKopecká.
Díky klesajícím úrokům se sice

bankám daří lákat klienty, jsou ale
také zdrojem problémů. Stále více
lidíchcesvéhypotékyrefinancovat
ještě před koncem fixace úrokové
sazby, což jim bez sankcí umožňu-
je zákon. Banky si podle něj smějí
účtovat jen „účelněvynaloženéná-
klady“, což jsoupodlevýkladuČNB
částky v řádu stokorun. Některé
bankyalemají jinývýkladazapřed-
časné splacení úvěru si účtují de-
setitisíce až statisíce korun. Pokud
nejasnostibudoutrvat, jemožné,že
bankysáhnounapříkladkomezení
dnes nejčastějších dlouhých fixací
na pět a více let.

2,07
procenta
byla v září
průměrná
úroková sazba
hypoték podle
Fincentrum
Hypoindexu.
Je to nejnižší
hodnota od
září 2017. Úroky
klesly šestý
měsíc v řadě –
za půl roku
celkem o 0,37
procentního
bodu.
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14 BANKY A POJIŠŤOVNY

SPARKASSE OBERLAUSITZ
‑NIEDERSCHLESIEN

Německá regionální banka je
členem skupiny Sparkassen.
Českou pobočku zřídila v Liberci,
v domovském regionu Horní
Lužice – Dolní Slezsko má poboček
tři desítky.

FOTO: SPARKASSE ON

Bankovnictví

NĚMECKÁBANKAZ HORNÍ LUŽICE
CÍLÍ NA ČESKÉ PENDLERY

Zaprací doNěmeckadojíždí zhruba 60 tisíc Če-
chů. Na ně se zaměřuje německá banka Spar-
kasseOberlausitz-Niederschlesien.Kvůli tomu
má zastoupení v Liberci a na vybraných ně-

meckýchpobočkáchposkytuje český servis. Pendleři
dostávají výplatuveurech, většinuživotníchnákladů
mají ale v korunách. Banka je láká na to, že si nemu-
sí výplatu měnit na koruny. Ušetří tak na kurzových
rozdílech nebo poplatcích.
„Čeští zákazníci,kteřípracujívNěmeckuapotřebují

německý běžný účet, mají kontaktní osobu, se kte-
roumohou komunikovat v češtině. Stejně jako české
firmy, které mají obchodní partnery v Evropské unii
a obchodují v eurech,“ říká Ivana Dudková, vedoucí
týmuPoradců Česko. Sparkasse je partnerem ankety
HNNejlepší banka a Nejlepší pojišťovna.
V souladu s německým zákonem o bankách uzaví-

rají klienti smlouvy on-line nebo na některé z pobo-
čekvNěmecku.ČeskysedomluvíupřepážekvZittau,
NeugersdorfuaSeifhennersdorfu.Využítmohoutaké
web, internetovébankovnictví,mobilníaplikaciapro-
fil na Facebooku v češtině.
LetosvúnorunavícSparkassezavedlaslužbunazva-

nou Czech Pay. S její pomocí je možné posílat peníze
bez ohledu na hranice států. Dosud banka prováděla
mezinárodnípřevodybuď jakoplatbySEPA, v eurech
uvnitř Evropské unie, nebo jako zahraniční platby
SWIFT. To ale trvá dlouho a není to levné.
„Czech Pay umožňuje transakce v korunách přímo

z běžného účtu klienta, který má vedený u nás. Pro-
střednictvím českého platebního styku, bez dalších
poplatkůzamezinárodnípřevody.Kombinujepřeshra-
ničně dva platební systémy aprofituje z jejich výhod.
Vzhledemkpřímémunapojenínačeskývnitroplateb-
ní stykodpadá takézpracováníu státníchbank, a tím
se šetří spousta času,“ uvádí Dudková.

Helena Dostalová
autori@economia.cz

Další služba, na kterou banka lidi láká, je německé
penzijnípřipojištěnípodporovanéstátemzvanéRies-
ter-Rentenebopodnikovépenzijnípojištění.Pro jeho
zřízení je potřeba, abyměl klient v Německu sociální
pojištěníaodvádělvespolkovérepublicedaňzezávis-
lé činnosti, což klienti Sparkasse splňují. Nedělají se
pakrozdílymeziněmeckýmačeskýmzaměstnancem
pracujícím vNěmecku.
Účty u Sparkasse si zřizují privátní i firemní zákaz-

níci. Pendleři, kteří do Německa za prací z českého
pohraničí cestují, pracují hlavněv různýchodvětvích
průmyslu, ale i v dalších oblastech – od řemesel až
po medicínu a školství. Dudková uvádí, že i firemní

zákazníci, včetněživnostníků, působí vnejrůznějších
oborech apokrývají celé spektrumekonomiky.Velká
část znichpodnikávoblasti spedičníchadopravních
služeb nebo také ve vzdělávání.
„Bohužel, v souvislosti s aktuální koronavirovou

situací zaznamenáváme, že někteří klienti opouštějí
banku a vracejí se za prací do Čech. Je to především
z důvodu zavírání hranic a zpřísňování opatření. Po-
kud ale pomineme pandemii, pozorujeme v posled-
ních letech rostoucí zájem o práci v Německu. Je to
především díky předpisu z roku 2011, kdy skončila
povinnost pracovat v Německu s pracovním povole-
ním,“ říká Dudková.
Přestože se na Sparkasse nevztahují české právní

předpisy týkající se schválenéhomoratorianaodlože-
ní splátek, snaží se banka klientůmvyjít vstříc a najít
řešení pro obtížnou životní situaci. Podle Dudkové
požádalaoodloženísplátek jenvelmimaláčástklientů
a všechny požadavky se řešily individuálně.
I přes koronavirovou krizi navíc banka zazname-

nává rostoucí zájemČechů iNěmcůovlastní bydlení.
Odráží se to jak na počtu, tak i na výši poskytnutých
hypoték, které banka nabízí.
Při pohledu do budoucnosti se Sparkasse neobává

výrazného ekonomického propadu, přestože vývoj
může být v dalších měsících boje proti koronaviru
velmi nejistý. „Vycházíme z toho, že v Německu a na-
šem regionu budou i nadále dobré šance pro to, aby
i vpříštím rocedošlo k ekonomickému růstu, amohli
jsme takpozvolněopustit ekonomickýpropadz roku
2020,“ popisuje Dudková.
Současná Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien

vznikla v roce 2005 sloučením záložen Niederschle-
sischenSparkasseaKreissparkasseLöbau-Zittau. Její
kořenyale sahajídopoloviny 19. století. Sídlí v saském
městě Zittau, na trojmezí Německa, Česka a Polska.
Kroměněmeckýchačeskýchklientůseprotozaměřu-
je inaPoláky, vedleLibercemázahraniční zastoupení
i v polské Lubáni. V loňském roce spravovala vklady
ve výši 3,3miliardy eur. Pracuje pro ni 480 lidí.

V sou‑
vislosti
s aktuální
koronaviro‑
vou situací
zazname‑
náváme,
že někteří
klienti
opouštějí
banku
a vracejí
se za prací
do Čech.
Ivana
Dudková
Sparkasse ON
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Jestli je finančnímu
trhu něco vlastní,
tak je to schopnost
inovace. Omezo‑
vaná regulatorními
předpisy, ale přesto
využitelná k vytvá‑
ření produktů, které
mohou pomáhat
nejen klientům, ale
i potřebám celé
společnosti.

Banky a pojišťovny mají být součástí klíčových reforem

Ekonomický propad vyvola-
ný pandemií covid způsobí
vpříštích letechvýraznétěž-
kostipřiudrženídlouhodobé

stability veřejných financí. Eufe-
misticky řečeno.Obrovsképroblé-
mystátníhorozpočtuvtomtoroce
a příštích letech nejspíš znemož-
ní hledat již tak odkládaná řešení
strukturálních deficitů veřejných
financí, neumožní potřebné posí-
lení investicapřivodí zpožděnípo-
třebných reforem.
Více než spoléhat se na radikální

změnu je potřebné vrátit se k úva-
hám, jak může finanční sektor po-
moci. Když ne státu v jeho roli, tak
přímo občanům. A nemluvím zde
opotřebnostispolečenskéodpověd-
nosti, o tom, že všichni dámek dis-
pozicidataoperátorůmnatrasování
kontaktů. To považuji za slušnost
a pomoc v nouzi. Mluvím o pomo-

ci lepší budoucnosti, nikoli jen ře-
šení ad hoc problémů a včerejších
selhání. Proto nyní více než dříve
taképlatí, žestátbyměldátprostor
ekonomicky racionálně uvažující-
mupodnikatelskému sektoru.
Našeevropskácivilizaceasnícelá

naše společnost a její instituce jsou
posedlébezpečností. Chránímene-
jen děti proti různým nebezpečím,
řeší se bezpečnost vlastně všeho.
Víme, že finanční instituce nesmí
zažádnoucenuzkrachovat,protože
nakoncibymohlzůstatpoškozený
spotřebitel. Že se ale podvazují in-
vestice bankapojišťovendo reálné
ekonomiky, do dlouhodobých pro-
jektů, že seomezuje soukromápar-
ticipace na výstavbě infrastruktur,
ažesetedyspotřebitelnedočkádál-
nice nebo třeba kvalitní péče v do-
stupnémdomověproseniory,nato
užmálokdydohlédneme.
Tým složený z pojistných ma-

tematiků, produktových odbor-
níků pojišťoven, zástupců nemoc-
nic a zdravotních expertů v rámci
projektuasociacepojišťoven,který

se zabývá pojištěním dlouhodobé
péče, nebo jinými slovy pojištění
ztráty soběstačnosti, vytvořil pro-
dukt přinášející formou soukro-
mého pojištění do zdravotně-so-
ciálního systémunové prostředky.
Zavelmipřijatelnouměsíčníčástku
byklientzískalprosebeiprosvéro-
dičepojistku, díkyníž si budemoci
dovolitzaplatit jinaktěžkodostup-
né místo v seniorském domově se
zdravotnípéčíanebosizajistitošet-
řování v domácímprostředí.
Takové pojištění by otevíra-

lo pro klienty cestu k nyní velmi
obtížně dostupné péči. Mělo by
příznivý sociální efekt, protože by
bylo dostupné daleko širší skupi-
ně občanů, kteří nechtějí vydávat
prostředky na úplatky nebo je ani
nemají, natož aby si mohli dovo-
lit vysoké platby v soukromých
zařízeních. Pro investory by toto
řešení znamenalo jistotu nových
prostředků v systému, a tedy ra-
cionalitu investice,prostátpakza-
bezpečení služby, kterou pro něj
bude stále obtížnější v souvislosti

sdemografickouzměnouzabezpe-
čovat ve stejné kvalitě.
Výdajenapenze,zdravotníasoci-

álníslužbyalespoňnadnešníúrovni
budou bez nutných reforem neu-
držitelné.A je zjevné, že cesta kná-
pravě situace nevede skrze další
přerozdělování a vznik nefunkč-
ních, komplikovaných a strnulých
systémů státní podpory, ale skrze
vytváření podmínek pro zapojení
soukromých prostředků. Pojišťov-
ny by díky charakteru svých dlou-
hodobých rezerv, díky produktům
vytvářejícím zabezpečení na stáří
a pokrývajícím nenadálé výdaje
vezdravotníasociálníoblastimoh-
ly být součástí řešení problému.
Míč jenanaší straně, jsoutoban-

kyapojišťovny,kterébymělyvěno-
vat více energie návrhům struktu-
rálních reforem, investičním pro-
gramům, dát k dispozici své ana-
lytické a podnikatelské znalosti
a přesvědčit stát, že jim nejde jen
o zisk a vládu korporací, ale o spo-
lečnou budoucnost země, kterou
máme rádi.

Jestli je totiž finančnímu trhu
něco vlastní, je to schopnost ino-
vace. Omezovaná regulatorními
předpisy, ale přesto využitelná
k vytváření produktů, které mo-
hou pomáhat nejen klientům, ale
i potřebám celé společnosti.
Pojišťovny rozumí rizikům,

pravděpodobnosti povodní, ky-
berútoků, dopravní bezpečnosti,
katastrofickým škodám. Měli by-
chom se více zamýšlet nad pro-
blematikou společensképrevence
škod, tedyméněhledat špatně za-
pojené pojistky, abychom nemu-
seli vyplatit škodu, ale například
spíše žalovat zemědělceonáhradu
škody, pokud svým neodpověd-
nýmhospodařenímzpůsobili ero-
zi a metr bahna v půlce vesnice.
A napomoci tak zcela konkrétně
k lepší ochraně půdního fondu
a boji se suchem.
Odpovědnost za společnou bu-

doucnost totiž nestojí jennakriti-
ce něčí neschopnosti, ale na budo-
vánívlastníschopnostiauvědomě-
ní si vlastní odpovědnosti.

Jan Matoušek
výkonný ředitel České
asociace pojišťoven

JAROSLAVBESPERÁT
GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÉ PODNIKATELSKÉ POJIŠŤOVNY

JAROSLAV BESPERÁT (49)

Vystudoval Strojní fakultu na
pražském ČVUT. Od roku 1995 do
roku 2002 pracoval jako vedoucí
marketingu v Živnostenské
pojišťovně a IPB Pojišťovně. Poté
odešel do České podnikatelské
pojišťovny na pozici obchodního
ředitele a od roku 2010 stojí
v jejím čele. V pojišťovnictví se tak
pohybuje už čtvrtstoletí.

FOTO: HN – HONZAMUDRA

Rozhovor

Krize nás zasáhne se zpožděním

Pojišťovnictví si lidé zvykli řaditmezi konzerva-
tivní odvětví, ve kterých si klienti dlouhodobě
potrpí na osobní a dlouholetý kontakt se svým
agentem. Příchod koronavirové pandemie do

Česka anásledná vládní opatření proti šíření nákazy
všakmění i tyto zaběhlé pořádky. V České podnika-
telské pojišťovně se tak v současnosti až 70 procent
novýchsmluvneživotníhopojištění sjednáváon-line.
Zaposlední půlrok šlo v tomto směruobezmála čtyř-
násobný nárůst.
„Od března jsme všechny naše IT aktivity a inves-

tice směřovali do digitalizace a automatizace.Máme
teďvlastní aplikaci pro obchodníky, která umožňuje
sjednávat smlouvyon-line,“ říká v rozhovoruproHN
šéf pojišťovny Jaroslav Besperát.
Česká podnikatelská pojišťovna je s předepsaným

pojistným 10,5miliardy korunpátounejvětší v zemi.
Většinaklientů si uní nověpojišťuje svébydlení přes
internetové stránky, smlouvu není potřeba podepi-
sovat osobně, k aktivaci dojde ve chvíli, kdy klient
zaplatí. V jarní etapě koronakrize lidé ve velkém vy-
užívali také možnosti hlásit pojistné události přes
webové stránkypojišťovny. „Chtěli jsme jít klientům
naproti a vyhnout se nutnosti omezit naši činnost
během epidemie,“ uvádí Besperát.
Výraznýpoklesnových smluvneživotníhopojiště-

ní tak pojišťovna zaznamenala jen v počátcích krize,
kdy šlo zhruba o 50procentní propad. „Díky on-linu
jsme se ale velice brzy dostali na předcovidová čísla.
V létě už jsme měli meziročně lehký nárůst,“ popi-
suje Besperát, který ve firmě pracuje už 18 let a jejím
šéfem je desátým rokem.
Řada lidí si podle něj v létě pojistila střechu nad

hlavou i kvůli počasí, prázdninové měsíce přinesly
silné bouřky a rozvodněné potoky a řeky. „V tomto
směrudělá pojišťovnámnejvětší reklamuzpravodaj-
stvíněkterýchkomerčních televizí. Ty, bohužel, často
informují jen o živelních katastrofách nebo osob-
ních tragédiích,“ řekl. Pojišťovna ročně řeší 200 ti-
síc pojistných škod, v rámci nichž vyplatí přes pět
miliard korun.
Odlišná je situace u životního pojištění. Přechod

doon-lineprostředí tukomplikuje předevšímzákon,
který vyžaduje například fyzické ověření totožnosti
klienta na pobočce. A také neochota lidí sjednat si
tento typ pojištění přes internet. „Hlavně klienti na
malýchměstecha také starší ročníkyon-lineprostře-
dí ještě tolik nedůvěřují. Vyžadují konzultace spíše
na kamenných pobočkách, hlavně v rámci životní-
ho pojištění. V této části byznysu bude digitalizační
proces trochupomalejší,“ uvádíBesperát. Pojišťovna
má po celém Česku sto vlastních poboček, další dvě
stovky provozují její smluvní partneři. Zaměstnává
přes 10 tisíc lidí, včetně externích obchodních part-
nerů.Měsíčně její pracovníci sjednají asi 40 tisíc po-
jistných smluv.
I v rámci životního pojištění ale finanční dům ino-

voval. U svých obchodníků zavedl možnost pode-
pisovat smlouvy digitálním způsobem tak, jak je to

AdamMašek
adam.masek@economia.cz

běžnénapříklad vněkterých bankáchnebonaměst-
ských úřadech při vyřizování občanského průkazu.
Klient taknepodepisuje při sjednání několik papírů,
ale smlouvu stvrdí jen jedním, takzvaným 2D pod-
pisem. Tím dochází ke zrychlení celého administra-
tivního procesu.
Přestože je letošní rokekonomickyzatíženepidemií

koronaviru, čekáČeskápodnikatelskápojišťovnarůst
předepsanéhopojistnéhookolokolempětinebošesti
procent. Besperát však říká, že obavy má spíše z vý-
voje v následujících dvanáctiměsících. Podobně jako
v jiných oborech se i v pojišťovnictví krize projevuje
sezpožděnímaproblémytak teprvenastanou,přede-
vším v oblasti firemního pojištění. „Většina smluv se
sjednává na rok dopředu, takže letos problémy ještě
nejsou. Nyní ale s firmami jednáme o prodloužení na
příští rok a tamuž pokles zájmu čekáme. Řada z nich
bude zavírat nebo alespoň snižovat výrobu,“ uvádí
šéf pojišťovny.
Největší poklesočekávánapříkladuautobusových

čikamionovýchdopravců,ukterýchsedápředpoklá-
dat snižování nákladů, a tedy i propouštění zaměst-
nanců. „U těchto firem čekáme propad v pojistném
až v desítkách procent. Základní pojištění si prý po-
nechají, protože to od nich požadují banky, u nichž
čerpají úvěry. V ostatních připojištěních však budou
zřejmě šetřit,“ dodává.

Besperát také očekává, že kromě hospodářských
výsledků koronakrize natrvalo ovlivní zažité spole-
čenské pořádky. „Jsem přesvědčen, že některé věci
se do starých kolejí nevrátí. Typickým příkladem je
pracovní politika a s ní spojená práce z domova. Vět-
šina zaměstnancůzůstanedomanahomeofficu,“ od-
haduje. Propouštět zaměstnance vedení pojišťovny
nemuselo a v nejbližších měsících to ani neplánuje,
počítá naopak s doplněním jejich počtu.
Právě na pracovním trhu čekají v příštím roce celý

pojišťovací oborvelkézměny.Užnynímají povinnost
všichniobchodní zástupcipostupněskládat zkoušky,
někteří znichvšakpojišťovnámhlásí, žeuž jepodstu-
povatnebudou. „Jdepředevšímostarší jednatelenad
šedesát let, kteří už nemají takovou motivaci učit se
nové složité věci,“ říká Besperát.
Ostřílené pojišťováky tak nahradí nová pracovní

síla.Tébudekmánívícenežvminulých letech,postrá-
dat ale bude potřebné zkušenosti. „Trvá o něco déle,
než se nováčci zaběhnou a začnou sjednávat pojiště-
ní, z čehož jimplynouprovize, nakterýchvydělávají,“
nabízíBesperátpohleddosvéhooboru. „Pojišťovna je
tak ze začátkumusí dotovat a doufat, že se jimčasem
začne dařit. I proto očekáváme lehčí propad prodejů
životního pojištění, které se sjednává výhradně při
osobním setkání. O to víc si budeme muset pomoci
neživotním pojištěním on-line,“ prohlašuje.

S firmami
momentálně
jednáme
o prodlou‑
žení smluv
na příští rok.
Řada z nich
ale bude
zavírat nebo
alespoň ome‑
zovat výrobu
a například
uautobusových
a kamiono‑
výchdopravců
očekáváme
propad v po‑
jistném až
v desítkách
procent.
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A VÍTĚZI SE STÁVAJÍ…
Opatření proti koronaviru znemožnila vyhlásit výsledky 12. ročníku výzkumu Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna
v tradičních prostorách České národní banky, a proto jsme s cenami vyrazili do sídel oceněných bank a pojišťoven.

Double pro ČSOB. Absolutním vítězem 12. ročníku výzkumu Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna se v bankovní kategorii stala ČSOB. Na levém snímku se z titulu v hlavní kategorii Nejlepší banka ra‑
duje předseda představenstva banky John A. Hollows a na snímku vpravo předává šéfredaktor Hospodářských novin Martin Jašminský ocenění za první místo v kategorii klientsky nejpřívětivější banka
Janu Sadilovi, členovi představenstva ČSOB odpovědnému za oblast retailu. Foto: HN – Honza Mudra

Trofej. Ocenění za první místo v hlavní kategorii. To získá banka či pojišťovna, která má dobré
výsledky v obou hodnocených oblastech – v prospěšnosti pro akcionáře a ve vstřícnosti vůči klien‑
tům. Foto: HN – Honza Mudra

Müllerova mapa. Kancelář šéfa Kooperativy Martina Diviše zdobí i slavná mapa Čech od německého kar‑
tografa Jana Kryštofa Müllera, která je až neuvěřitelně podrobná. Od jejího vydání letos uplynulo rovných
300 let. Foto: HN – Honza Mudra

V oblacích. Na terase pražské centrály převzal generální ředitel Kooperativy Martin Diviš titul v hlavní ka‑
tegorii Nejlepší životní pojišťovna 2020 a současně ocenění za obhajobu druhé pozice v kategorii Klientsky
nejpřívětivější životní pojišťovna. Foto: HN – Honza Mudra

Dokonalá obhajoba. Generali Česká pojišťovna obhájila obě loňská prvenství (loni ještě jako Česká po‑
jišťovna) a stala se nejlepší i klientsky nejpřívětivější neživotní pojišťovnou roku 2020. Vlevo na snímku
je generální ředitel pojišťovny Roman Juráš a vpravo provozní ředitel Jiří Doubravský. Foto: archiv HN


