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Bankovnictví

Den D pro spojení Monety s Air Bank. Plán
nejspíš projde. Ekologičtí aktivisté chystají protest
Marek Miler

marek.miler@hn.cz

P

řes čtyři roky hledali ředitel
Monety Money Bank Tomáš
Spurný a finanční skupina
PPF cestu, jak spojit síly a vytvořit
nového velkého hráče na trhu spo‑
třebitelského financování. Dvakrát
už plán ztroskotal, protože nabídky
PPF přišly akcionářům Monety pří‑
liš nevýhodné. Dnes ho ale akcionáři
nejspíš schválí a spustí se tak jedno
z největších slučování v dějinách
českého bankovnictví.
Podle plánu má Moneta téměř
za 26 miliard korun získat firmy
ze skupiny PPF – digitální banku
Air Bank a českou a slovenskou část
splátkové firmy Home Credit. PPF
má do projektu vložit i internetový
start‑up Benxy, nabízející úvěry pod
značkou Zonky. PPF už je v Monetě
s podílem téměř 30 procent největ‑
ším akcionářem, a díky transakci
by finanční skupina mohla banku
dokonce ovládnout.
Nabídka, jež je nyní na stole, je po‑
dle analytiků vylepšením té, která
u akcionářů neprošla letos na jaře.
Cena směňovaných podílů zůstává
stejná, ale PPF upravila způsob fi‑
nancování transakce. Moneta má
zaplatit za převáděné podíly z větší
části dvoukolovým úpisem nových
akcií, kterého se na rozdíl od před‑
chozí dohody mohou účastnit všich‑
ni akcionáři. To by mělo obstarat té‑
měř 21 miliard korun. Zbytek banka
zaplatí ze svého nadbytečného ka‑
pitálu. Když s touto nabídkou PPF
v listopadu přišla, pohrozila, že ten‑
tokrát už je to pro akcionáře posled‑
ní možnost projekt přijmout.
„Šance na schválení je tentokrát
podstatně vyšší,“ říká Bohumil
Trampota, akciový analytik v divizi

investičního bankovnictví Komerční
banky. „Současný návrh se totiž pod‑
statně liší od toho předchozího tím,
že nedojde k naředění minoritních
akcionářů – což byl jeden z hlavních
důvodů, proč plán minule neprošel.“
Složitá transakce předpokládá, že
PPF do nového uskupení vloží své
firmy a na oplátku v něm získá i vý‑
znamný podíl a vliv. Předchozí návrh
dokonce předpokládal, že nové akcie
upíše jen PPF a ostatní akcionáři bu‑
dou vyloučeni, čímž by PPF získala
automaticky nadpoloviční kontrolní
podíl. To někteří akcionáři a analytici
považovali za neférové, stejně jako
cenu směňovaných aktiv, která je po‑
dle nich ve prospěch PPF. Tentokrát
minoritní akcionáři vyloučeni nebu‑
dou, a tím se podle pravidel i snižuje
kvórum nutné pro to, aby byl plán
schválen. V červnu byl potřeba sou‑
hlas alespoň 75 procent přítomných
akcionářů, nyní bude stačit souhlas
více než dvou třetin.
O návrhu budou akcionáři hlaso‑
vat na mimořádné valné hromadě,
která začíná dnes v 10 hodin v praž‑
ském sídle banky. A velkou šanci,
že projde, vidí i portfolio manažer
ze skupiny Cyrrus Tomáš Pfeiler.
„Vzhledem ke snížené hranici pro
schválení by už PPF a subjekty, které
na minulé valné hromadě hlasovaly
podobně, neměly mít problém slou‑
čení prosadit,“ říká.
Pravděpodobnost, že se tentokrát
spojení podaří schválit, vidí analy‑
tici také v tom, že se za návrh po‑
stavili dva významní mezinárodní
poradci – Glass Lewis a Institutio‑
nal Shareholder Services (ISS). Jde
o takzvané proxy poradce – radí in‑
stitucionálním investorům, kteří

jsou obvykle jen pasivními akcio‑
náři, jak mají na valných hromadách
hlasovat. Také je často při hlasování
zastupují. Minule oba proxy poradci
doporučovali hlasovat proti spojení.
Jejich výhrady směřovaly mimo jiné
k faktu, že z navyšování jmění měli
být minoritáři vyloučeni.
Pokud plán u akcionářů na val‑
né hromadě projde, otvírá se cesta
k tomu, aby na českém trhu spotře‑
bitelských úvěrů vznikl nový kon‑
kurent velkým retailovým bankám,
jako je Česká spořitelna, ČSOB, Ko‑
merční banka nebo Raiffeisenbank.
Bylo by to také vítězství pro šéfa
Monety Spurného, který většinu
své profesní kariéry zasvětil reor‑
ganizaci bank a proměnu Monety
na velkou bankovní skupinu vymýš‑
lí už od roku 2017. Jde o jeho dosud
nejambicióznější projekt. Spurný
v minulosti pro PPF pracoval – v le‑
tech 2007 až 2009 byl pro skupinu
dokonce ředitelem v Česku.

Spurný i PPF argumentují, že
spojení s Air Bank přinese výhody
všem akcionářům, vytvoří odolněj‑
ší skupinu s dvojnásobným počtem
klientů a přinese úspory z rozsahu.
Nové bankovní uskupení by se sta‑
lo lídrem v retailovém bankovnic‑
tví a rychleji by dosáhlo velikosti,
kterou potřebuje pro úspory a větší
ziskovost. Spurný například před‑
povídá, že by tak mohlo v budouc‑
nosti dosáhnout minimálně deseti‑
procentního podílu na zisku tuzem‑
ského bankovního sektoru.
I když se plán schválí, zůstává
podle Pfeilera stále nejasné, jak se
situace vyvine v následujících mě‑
sících a jak velký podíl získá PPF.
Akcionáři budou mít možnost upsat
určitý počet nových akcií za 82 ko‑
run a PPF se zavazuje je odkoupit
za 90 korun. Pokud ale akcie bude
možné na burze prodat za vyšší
cenu, může se rozložení sil v Mone‑
tě měnit. Podle Pfeilera také není

jasné, zda PPF překročí práh, který
spouští povinnost nabídky povinné‑
ho výkupu. „Osobně si však myslím,
že PPF kontrolu získá,“ říká Pfeiler.
První kolo úpisu nových akcií by
mohlo být někdy ve druhém čtvrt‑
letí příštího roku. Spojování ale re‑
álně nastane až mnohem později,
neboť musí být schváleno regulá‑
tory. Nejspíš by proběhlo až někdy
v roce 2023.
Na valnou hromadu se ale nechys‑
tají jen akcionáři a jejich právníci.
Koalice ekologických organizací Za‑
stavme špinavé prachy ji chce naru‑
šit protestem. Podle Radka Kubaly
z Re‑set, jedné ze zúčastněných orga‑
nizací, ekologickým aktivistům vadí,
že by v Monetě získala větší vliv PPF,
která spolufinancovala některé ná‑
kupy dolů skupiny EPH, a dále Pavel
Tykač, majitel energetické společ‑
nosti Sev.en Energy. Tykač má pro‑
střednictvím svých firem v Monetě
nyní podíl asi 6,2 procenta.

Tomáš Spurný Pro šéfa Monety je sloučení s Air Bank a spol. dosud nejambicióznějším projektem.
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Banky chtějí sledovat uhlíkovou stopu drobných klientů
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S

naha získat co nejvíce detai‑
lů o svých klientech může
v bankách dosáhnout další‑
ho rozměru. Uvažují o tom, že budou
z uskutečněných transakcí analyzo‑
vat, jakou za sebou klient nechává
uhlíkovou stopu. Ta je výrazně vyšší
například při nákupu letenky u ae‑
rolinek než při útratě v restauraci.
„Bezpochyby existuje skupina
klientů, kteří by takovou informa‑
ci uvítali. Není vyloučeno, že v bu‑
doucnu v čistě informativní formě
nabídneme sledování transakční
uhlíkové stopy těm klientům, kte‑
ří o to projeví zájem,“ říká mluvčí
České spořitelny Filip Hrubý. Upo‑
zornil, že zatímco u fyzických osob
má vše probíhat na principu dob‑
rovolnosti, v případě firem už ban‑
ky mají monitoring nařízený evrop‑

ským úřadem pro banky European
Banking Authority.
Stejný krok nevylučují ani další
bankovní domy. „Detailně se tím za‑
býváme. Existují společnosti, kte‑
ré dokážou na základě transakční
historie říct, jaká je vaše konkrétní
uhlíková stopa,“ uvedla v rozhovoru
pro Info.cz členka představenstva
Komerční banky Jitka Haubová.
Podobné řešení, které umožňuje
v mobilním bankovnictví vidět cel‑
kovou uhlíkovou stopu uživatelů,
již spustila třeba kartová společnost
Mastercard ve spolupráci s několika
evropskými bankami.
„V budoucnu budou bankovní
domy čím dál víc sledovat uhlíkovou
stopu svých klientů, a to i výslovně
na jejich přání,“ říká mluvčí Raiffei‑
senbank Petra Kopecká a pokračuje:
„Smyslem není sledovat transakč‑
ní chování klientů, tyto transakce
vyhodnocovat a na základě toho je
‚trestat‘ například zvýšením poplat‑

ku za úvěry a služby.“ Podobně mluví
i Hrubý z České spořitelny. „Nic ta‑
kového neplánujeme,“ zdůrazňuje.
Například energetický analytik
a menšinový akcionář ČEZ Michal
Šnobr je ale k jejich slovům skep‑
tický. „Proč by to jinak dělaly?“ ptá
se. Právě banky nyní podle něj hrají
v boji proti klimatické změně velkou
roli. „Hrozně se podceňuje jedna věc,
že klíčovou hybnou silou zelené po‑
litiky v Evropě už dnes nejsou poli‑
tické instituce, ale banky, které poli‑

Banky prohlašují,
že by klienti museli
projevit zájem
a souhlasit se
zpracováním dat.

tiku přejaly za svou,“ říká Šnobr. Stá‑
le více evropských bank tak končí
s financováním firem, které působí
v uhelné energetice. A pojišťovny je
nechtějí pojišťovat.
Podobná práce s daty drobných
klientů by ovšem podle partnera
advokátní kanceláře Eversheds Su‑
therland Radka Matouše podléhala
takzvanému GDPR, což je nařízení
o ochraně osobních údajů. „Podle
našeho názoru by banka měla dispo‑
novat svobodným a informovaným
souhlasem klienta – fyzické osoby –
s takovým zpracováním jeho údajů,“
dodává Matouš.
Samotné banky také prohlašují,
že by klienti museli projevit zájem
a souhlasit se zpracováním dat. „Po‑
kud bychom tuto službu v budouc‑
nu svým klientům nabízeli, tak pou‑
ze s výslovným souhlasem klienta
na sdílení potřebných informací,“
konstatuje Michal Teubner, mluvčí
Komerční banky.

Snaha bank ale zatím naráží
na schopnost zjistit zcela přesnou
uhlíkovou stopu, kterou spotřebitel
nechává. „Jsme ve fázi, kdy bychom
potřebovali rozlišit váš konkrétní
nákup. Vaše nákupní chování pak
říká, jaká je vaše uhlíková stopa,“
připustila Haubová s tím, že se to
musí více rozpracovat. Banky zatím
dokážou zjistit, u jaké společnosti se
nákup uskutečnil.
Z pohledu emisí je totiž rozdíl, zda
si zákazník koupí na benzince lahev
vína a noviny, nebo natankuje plnou
nádrž nafty. Samotný údaj o tom,
že na benzince bylo utraceno tisíc
korun, totiž nemusí říkat o uhlíko‑
vé stopě nic.
Podrobné analýzy dat jsou však
kontroverzní. „U klientů – fyzických
osob by šlo určitě o velmi závažný
zásah do jejich práva na ochranu
soukromí, který by zřejmě musel být
založen na jejich výslovném souhla‑
su,“ upozorňuje Matouš.

