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Stavební spoření,
úvěry, splátky hy-
poték. To teď trápí
tisíce domácností.
Izolace věřitelů
a omezení příjmů
nutí banky a hypo-
teční společnosti
hledat pro klienty
východisko.

Složité situace je nyní pro
finanční toky hypotečních
bank, které se ocitly v nesnad-
ném období. Nejde jenom
o stávající poskytnuté úvěry
na bydlení, ale i o to, jestli
nyní budou lidé žádat o nové.
To vše výrazně ovlivní hospo-
daření bank. „Je těžké nyní
predikovat, jak současná situ-
ace ovlivní naše obchodní vý-
sledky. Můžeme ale předpo-
kládat, že chuť lidí řešit za ak-
tuálního stavu úvěry na byd-
lení bude spíš nižší,“ řekla de-
níku Metro Lenka Molnáro-
vá, mluvčí Raiffeisen staveb-
ní spořitelny. Banka je podle
ní v situaci, se kterou se její
pracovníci nikdy nesetkali.
„Nelze tak aplikovat jaký-

koliv vzorec z předchozí
finanční krize. Pro nás je
nyní prioritou ujistit klienty,
že pokud se v souvislosti s ko-
ronavirovou nákazou dosta-

nou do finančních potíží,mo-
hou si zdarma požádat o od-
klad splátek až na tři měsí-
ce,“ připomíná Molnárová.
Bankamá nawebových strán-
kách příslušný formulář. „Po-
žadavkům na odložení splá-
tek se nyní věnujeme priorit-
ně,“ říká Molnárová.
Podobně vidí situaci i v Hy-

poteční bance ze skupiny
ČSOB. „Jsme si vědomi, že ná-
sledující týdny i měsíce bu-
dou pro naše klienty náročné
nejen psychicky, ale i finan-
čně,“ uvedl pro deník Metro
Jiří Feix, předseda představen-
stva a generální ředitel Hypo-
teční banky. „V tuto chvíli vy-
tváříme metodiku a všechna
rizika probíráme v rámci na-
šeho představenstva i v rámci

ČSOB. S klienty budeme hle-
dat společnou cestu, která po-
může jejich složitou situaci
překonat,“ říká Feix. Hypo-
banka připravuje jasná pravi-
dla, jak mají lidé postupovat,
a také si hlídá to, aby řešení
byla v souladu s rozhodnutí-
mi České bankovní asociace.
Řešení pro své zákazníky

vytváří také Stavební spořitel-
na České spořitelny, známá
jako Buřinka. „Desítkám tisíc
našich úvěrových klientů
klesly dramaticky příjmy
v důsledku epidemie korona-
viru. Teď potřebují prostřed-
ky na zajištění každodenních
potřeb a také samozřejmě
alespoň trochu jistoty a kli-
du, že situaci zvládnou,“ upo-
zorňuje Tomáš Salomon,

předseda představenstva a ge-
nerální ředitel České spořitel-
ny. Banka jim umožní až tří-
měsíční odklad splátek, za-
platí za ně i pojištění, pokud
homají již uzavřené. „Klienti
s přiznaným odkladem nebu-
dou v žádném případě uvede-
ni v registrech dlužníků jako
takzvaní delikvetní klienti
a jejich možnost žádat o další
úvěr nebude nijak dotčena,“
připomíná i Libor Vošický,
člen představenstva Stavební
spořitelny České spořitelny.
Spořitelna klienty žádá, aby
pečlivě zvážili, zda jsou v si-
tuaci, kdy nemohou splácet,
nebo zda zhoršení příjmů te-
prve očekávají a podle toho
by zvolili termín odkladu
splátek. PAVEL HRABICA

Víc peněz
Zvyšuje se rozpočet Pod-
půrného a garančního
rolnického a lesnického
fondu. Prioritou je podle
ministerstva zemědělství
pokračovat v zakládání
porostů na polích a zajis-
tit, aby koronavirus ne-
ochromil mimo jiné výro-
bu mléka, jako třeba
v Osecké zemědělské
a obchodní společnosti
v Oseku u Rokycan. ČTK

Leona Jíchová, AZ LEGAL
Kvůli rozšiřující se pandemii
doporučilo již v půlce března
96 procent center podniko-
vých služeb svým zaměstnan-
cům, aby pracovali z domova.
Momentálně se podařilo na
home office převést téměř de-
vadesát procent všech za-
městnanců tohoto oboru, kte-
rý v ČR zaměstnává 120 tisíc
lidí. Vyplývá to z rychlého
průzkumumezi členy asocia-
ce ABSL, která na českém
trhu sdružuje poskytovatele
podnikových služeb.
Zhruba polovině center

podnikových služeb se poda-
řilo zajistit podmínky pro prá-
ci z domu pro všechny své za-
městnance. Plných 93 pro-
cent center převedlo na práci
z domova více než 80 procent
svých lidí, sedm procent pak
zhruba dvě třetiny. „Jako je-

den z mála oborů tak mohou
podnikové služby fungovat
bez výpadků i nyní, ve složité
době ovlivněné nutnými
opatřeními zamezujícími ší-
ření onemocnění COVID-19,“
říká Jonathan Appleton, ředi-
tel asociace ABSL, a dodává:
„Velmi pozitivním zjištěním
našeho rychlého průzkumu
je i skutečnost, že pouhých
osmprocent center pozastavi-
lo své náborové aktivity. Val-
ná většina center tedy pokra-
čuje v náboru a přijímání no-
vých pracovníků dle původ-
ních plánů, zavádí však nové
procesy a metody. Pohovory
probíhají přes Skype či jiné
digitální platformy a nově na-
stupující musí projít buď
zdravotní prohlídkou, nebo
informovat svého zaměstna-
vatele o svých cestovatel-

ských aktivitách v uplynu-
lých dvou týdnech. Náš obor
byl již před vypuknutím pan-
demie velmi pružný a ales-
poň částečnou práci z domo-
va umožňoval většině svých
zaměstnanců,“ dodává Jo-
nathan Appleton.
Zaměstnance, jejichž cha-

rakter práce neumožňuje pů-
sobení z domova, chrání za-
městnavatelé celou řadou no-
vých opatření, například kaž-
dodenní dezinfekcí kancelá-
ří, pravidelnýmměřením tep-
loty, rozsazením v kancelá-
řích s velkými rozestupy a po-
dobně. Samozřejmostí je
i zrušení všech schůzek a slu-
žebních cest. Zaměstnanci ke
komunikaci využívají digitál-
ní platformy a videokonferen-
ce a jsou tak v kontaktu s nad-
řízenými i kolegy. MET

Pokud si se zaměstnavatelem
sjednáte výkon práce z domo-
va, tedy homeworking/home
office, bude se na vás apliko-
vat ustanovení § 317 zákoní-
ku práce, dle kterého se na ta-
kového zaměstnance nevzta-
huje úprava rozvržení pracov-
ní doby, prostojů ani přeruše-
ní práce. Při jiných důleži-
tých osobních překážkách
v práci mu nepřísluší náhra-
da mzdy nebo platu a nenále-
ží mu ani mzda či plat nebo
náhradní volno za práci
přesčas ani příplatek či volno
za práci ve svátek. Mimo to
však tento institut nabízí
mnohé výhody – sami si roz-
vrhujete pracovní dobu dle
vašich preferencí, můžete
pracovat doslova z postele,
nemusíte vynakládat výdaje
na dopravu do zaměstnání,
dress code a další. Charakte-
ristickým rysem takového
způsobu zaměstnání je využí-
vání moderních informač-
ních a komunikačních tech-
nologií, jejichž rozvoj tuto
možnost přinesl. Mnohým za-
městnancům totiž postačí
k výkonu jejich náplně práce
pouze počítač a telefon. Nevý-
hody, které přináší pro za-
městnavatele, však mohou
být například prokazování
úrazu, který zaměstnanec po-
važuje za pracovní, či vykazo-
vání provedené práce a další.
Odpověď na některá téma-

ta najdete také na stránkách
azlegal.cz.
Případné dotazy můžete

posílat na e-mailovou adre-
su pavel.hrabica@metro.cz.

STAVEBKO_C

Bydlení na úvěr

5
Tolik je v současnosti staveb-
ních spořitelen.

50
Stavební spořitelny uzavřely
v únoru letošního roku více
než 50 tisíc nových úvěrů na
bydlení (kolem 50 500). Celko-
vý počet všech půjček na byd-
lení přesahuje v Česku číslo
555 tisíc smluv.

Dividendy budou

23
Tolik miliard korun zisku
předpokládá společnost
ČEZ za letošní rok, a to i se
započtením současných
okolností. Představenstvo
společnosti ČEZ neuvažuje,
i přes dopady pandemie koro-
naviru, že by letošní valné
hromadě firmy navrhlo nevy-
plácet akcionářům dividen-
du. Z předloňského zisku vy-
platil ČEZ akcionářům divi-
dendu 24 korun za akcii před
zdaněním.

Nábor nových zaměstnanců.
Pomocníkem je třeba Skype

Metroporadna.
Home office
není překážka

Hypoteční banky hledají
cesty k odlehčení splátek


