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Inflace přece jen klesá 
Přestože index spotřebitelských cen CPI v květnu 

meziměsíčně +0,4 % (odhad trhu +0,1 %), v mezi-
ročním srovnání klesl na +2,9 %, i když trh odhado-
val pokles až na +2,6 %. Dostáváme se totiž v ročním 
porovnání do vyšší loňské srovnávací základy. 
K stálým faktorům růstu (potravinám a bydlení) se 
tentokrát přidalo i vyšší zdanění alkoholu a tabáku. 

Zlomový kvartál růstu mezd 
Průměrná mzda v prvním čtvrtletí letošního roku 

dosáhla 34 077 korun po nominálním meziročním 5% 
a reálném 1,4% růstu (nejpomalejším za posledních  
6 let). Medián mezd dosáhl 29 333 korun, což je sice 
o 5,8 % více než ve stejném období před rokem, ve 
srovnání s předchozím čtvrtletím ale již zaznamenal 
pokles. V dalších čtvrtletích letošního roku lze očeká-
vat snížení tempa růstu mezd. Navíc mnohým za-
městnancům dokonce v důsledku vysoké inflace reál-
ná hodnota mezd klesne, nemluvě o rostoucí neza-
městnanosti. 

Pilíř průmyslu se bortí 
Tuzemská průmyslová výroba v dubnu urychlila 

meziroční pokles na 33,7 % (z 12,5 % v březnu), 
když odhad byl jen 25 % – dosud byl největší 22 %  
z února 2009 na vrcholu globální finanční krize. Nej-
hlubší a historicky největší propad postihl výrobu aut, 
když provoz zastavily největší automobilky. Dubnový 
pokles výroby aut dosáhl 80 % s dalšími dopady na 
další navázaná odvětví: výroba plastů a pryže pro-
padla o 49 % a kovových dílů o čtvrtinu. 

Schodek až půl bilionu 
Vláda schválila kvůli dopadům šíření koronaviru 

zvýšení letošního schodku státního rozpočtu na 500 
miliard korun. Původně byl schválen 40, pak 200 i 
300 miliard. Nejvyšší deficit dosud měl rozpočet za 
rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize,  
a to přes 192 miliard korun. Letos ke konci května 
rozpočet vykázal schodek 157,4 miliardy korun. 

Propad z Německa pocítíme i my 
Průmyslová produkce v Německu v dubnu kvůli ko-

ronavirové pandemii rekordně propadla: proti před-
chozímu měsíci klesla o 17,9 % (očekávání 16,5 %), 
v meziročním srovnání pak o 25,3 % (očekávání  
24,8 %). Navíc objem průmyslových zakázek v dubnu 
klesly nejvíce od roku 1991, kdy se tyto údaje začaly 
zveřejňovat. Ve srovnání s březnem klesly o 25,8 % 
(odhad byl 19,7 %). Vývoz z Německa se v dubnu 
propadl meziročně skoro o třetinu, což je nejvíce od 
roku 1950, (o 31,1 %, dovoz se snížil o 21,6 %) kdy 
statistický úřad začal tento údaj sledovat.  

Odklady za 200 miliard korun 
Celkově schválily banky odklady splátek úvěrů do-

mácností včetně spotřebitelských půjček ve výši 208 
miliard korun. Celkem obdržely banky zhruba 345 ti-
síc žádostí o odklad a o zastavení splátek u úvěrů na 
bydlení požádalo kolem 100 tisíc domácností v celko-
vé výši 152 miliard korun. 

Byty v Praze nedostupnější 
Lidé v hlavním městě si vydělají na nový byt o roz-

loze 55 m2 zhruba za 11,3 roku, ukazuje srovnání 
průměrných mezd v Praze v 1.Q a cen průměrných 
prodávaných bytů. Je to podle statistik společnosti 
EKOSPOL a dat ČSÚ o půl roku více než ve stejném 
čtvrtletí loňského roku. Podle Deloitte průměrná na-
bídková cena volných nových bytů v Praze na konci 
dubna meziročně vzrostla o 8 % na 115 700 Kč/ m2. 
Tempo růstu bylo posledních 7 měsíců zhruba stejné, 
ale počet volných bytů v nabídce developerů na konci 
dubna meziročně klesl o 6,6 % na 5392. 

Chystá se banka Partners 
Bývalý člen představenstva 

ČSOB Marek Ditz bude spolupra-
covat s finančně-poradenskou sítí 
Partners na rozjezdu její vlastní 
banky. S ní počítá majoritní vlast-
ník společnosti Petr Borkovec 
v roce 2023, aby zajistil pro 600 
tisíc klientů plný servis v oblasti 
osobních financí. 

Inflace v EU bude mizivá 
ECB očekává v roce 2020 inflaci na 0,3 % (proti 

1,1 % v březnové prognóze); v roce 2021 na 0,8 % 
(proti 1,4 % v březnu); v roce 2022 na 1,3 % (proti 
1,6 % v březnu). Podle prezidentky ECB Lagardeové ji 
bude ve střednědobém horizontu tlačit směrem dolů 
slabší poptávka. 

ECB odhaduje v základním scénáři růst HDP v roce 
2020 o -8,7 % (v březnu +0,8 %), v roce 2021  
+5,2 % (v březnu 1,3 %) a v roce 2022 3,3 %  
(v březnu 1,4 %). 
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Nezaměstnanost drží nízko 
V Česku bylo na konci května 266 144 lidí bez prá-

ce, (o 12 104 víc než v dubnu) a míra nezaměstnanos-
ti se zvedla z dubnových 3,4 % na 3,6 %. Květnový 
počet nezaměstnaných byl sice nejvyšší od února 
2018, ale zaměstnavatelé nabízeli zhruba 331 000 vol-
ných míst, jen o 2000 méně než v dubnu. Do evidence 
úřadů práce se ke konci května nově přihlásilo téměř 
38 400 uchazečů o zaměstnání, zároveň z ní odešlo 
téměř 26 300 lidí 

Tržby razantně klesly 
Maloobchodní tržby bez motorových vozidel v dub-

nu meziročně bez očištění klesly o 10,6 %, ovšem do 
nich není započítáván motoristický segment, který měl 
sám o sobě tržby meziročně nižší o 43,4 %.  

Tržby celého maloobchodu se pak snížily o více než 
pětinu (-21,2 %), i když internetové shopy poskočily  
o 47,5 %. I v eurozóně v dubnu maloobchodní tržby 
utrpěly rekordní pokles, přestože analytici předvídali 
ještě horší. Proti březnu se snížily o 11,7 % a meziroč-
ně o 19,6 %. V celé EU se tržby snížily meziměsíčně  
o 11,1 % a meziročně o 18 %. 

Jitka Haubová v představenstvu KB 
Novou členkou představenstva 

Komerční banky je od 4. června 
Jitka Haubová. Bude zodpovědná 
za úsek Transakční a platební 
služby a v představenstvu nahra-
zuje Vladimíra Jeřábka, který po-
žádal o poskytnutí dlouhodobého 
volna. J. Haubová pracuje v KB 
od roku 2006 a dosud působila na 
pozici výkonné ředitelky pro Kor-
porátní a Municipální bankovnic-
tví. 

Trochu menší pokles eurozóny 
V eurozóně v 1.Q klesl HDP po revizi meziročně o 

3,1 % a mezičtvrtletně klesl po revizi o 3,6 %. Rychlý 
odhad ukazoval -3,2 %, respektive -3,8 %. 

Ropa za dvojnásobek 
Těžaři OPEC+ se dohodli na prodloužení rekordního 

snížení těžby ropy o měsíc, tedy do konce července. 
Už v dubnu dohodli, že v květnu a červnu sníží dodáv-
ky ropy o téměř 10 % denně (o zhruba 10 % světové 
produkce) na nejnižší úroveň za dvě desetiletí.  

Kvůli omezování dodávek a uvolňování opatření 
proti šíření koronaviru se ceny ropy už více než zdvoj-
násobily poté, co v dubnu sestoupily na 21leté mini-
mum pod 16 dolary za barel. 

Přidají i evropské akcie 
Evropské akcie budou zřejmě pokračovat v růstu, 

do konce září by mohly posílit o dalších 10 %. Předpo-
věděli to dnes analytici společnosti Bank of America. 
Uvolňování opatření, která byla zavedena proti šíření 
koronaviru, podle nich pravděpodobně povede k vý-
raznému oživení podnikatelské aktivity. 

Doping pro akcie 
Pracovní trh v USA v květnu překvapil růstem o 2,5 

milionu pracovních míst (konsensus předpokládal -7,5 
milionu), což málem šokovalo po dubnovém úbytku 
pracovních míst přes 20 milionů. Míra nezaměstnanos-
ti se tak snížila na 13,3 z 14,7 %, když odhady naopak 
předpokládaly nárůst až nad 19 %. Čísla z trhu práce 
doslova odstartovala akciovou rally, ale nyní se proje-
vují obavy, že se rally již utrhla a optimismus přestře-
lil vyhlídky ekonomiky. 

Světová banka varuje 
Podle SB bude letošní recese v přepočtu na obyva-

tele nejhlubší od propadu globální ekonomiky po druhé 
světové válce v letech 1945-46. Letos počítá s kon-
trakcí USA a Japonska o 6,1 %, u eurozóny s kontrakcí 
o 9,1 % a ekonomické dopady pandemie budou možná 
patrné až deset let. Podle prezidenta SB Davida Mal-
passe pandemie zasadila globální ekonomice zničující 
ránu, po které se více než 60 milionů lidí ocitne v ex-
trémní chudobě. Až miliardy lidí pocítí dopady na své 
životní úrovni. 

RSTS snižuje sazbu HYPOsplátky 
Raiffeisen staveb-

ní spořitelna snižuje 
úrokovou sazbu své-
ho úvěru se zajiš-
těním nemovitostí 
HYPOsplátka. Tříletou 
fixaci nyní poskytuje 
s úrokovou sazbou už 
od 1,64 % ročně a 
pětiletou fixaci od 1,74 % ročně, pokud si klient záro-
veň sjedná CHYTRÝ účet od RB. Od začátku roku po-
skytla RSTS úvěry na bydlení v objemu přes 4,3 mili-
ardy korun. 

Avast mezi elitou 
Český výrobce antivirových programů Avast se stal 

součástí indexu londýnské akciové burzy FTSE 100 
(akcie stovky firem s největší tržní kapitalizací obcho-
dovaných na londýnském parketu), kde nahradil easy-
Jet. Žádné jiné české firmě se do FTSE 100 dosud pro-
niknout nepodařilo. 
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George spravuje penzijní spoření 
V internetovém bankovnictví George mohou klienti 

od začátku června nově spravovat online své penzijní 
spoření, bez nutnosti kontaktovat bankéře. Česká spo-
řitelna – penzijní společnost má nyní téměř 942 tisíc 
klientů penzijního spoření. Na základě zisku Transfor-
movaného fondu ve výši 1,2 miliardy korun dosáhlo 
připisované zhodnocení penzijního připojištění za rok 
2019 úrovně 1,7 %. Úspory klientů, které byly vloženy 
do účastnických fondů doplňkového penzijního spoření, 
se v roce 2019 zhodnotily o 2,6 % až 18,8 %. 

Pravidelka do fondů ČSOB rostou 
Dlouhodobým investicím do podílových fondů se daří 

i po příchodu pandemie. Počet pravidelných investic 
klientů skupiny ČSOB v prvním čtvrtletí stoupl o více 
než 7 %. Lidé tak vkládají do fondů v průměru téměř  
o 18 milionů korun měsíčně více než před rokem. Vý-
konnost podílových fondů ČSOB odpovídala vývoji celé-
ho trhu, který v průměru ztratil 8,9 %. V průběhu dru-
hého čtvrtletí fondy už opět v průměru vydělávají. 

UNIQA nabízí prodloužení IŽP 
Pandemie a globální útlum světové ekonomiky způ-

sobily enormní propady na finančních trzích, což mělo 
za následek extrémně nevýhodnou pozici pro zákazníky 
v investičním životním pojištění, jimž právě v této době 
končí platnost jejich smlouvy, a čekají na výplatu po-
jistného plnění. UNIQA se proto rozhodla takovým zá-
kazníkům pomoci a nabídla jim prodloužení platnosti 
jejich smlouvy IŽP o dva roky nebo o pět let. 

Air Bank zlevňuje hypotéky 
Air Bank snížila o 0,2 p. b. úrokové sazby a nabídne 

je už od 1,99 %. Snížení platí pro nové i nově refinan-
cované hypotéky s fixací na 5 let. Zároveň banka 
v souvislosti se snížením sazeb ČNB upravuje nabídku 
úrokových sazeb na spořicích korunových účtech. 

COVID dostali hlavně MSP 
MPSV zveřejnilo seznam příjemců v programech CO-

VID prostřednictvím úvěrů a záruk. Společnost Bisnode 
provedla analýzu úspěšných žadatelů – z 1332 subjek-
tů 90 % tvoří právnické osoby s jasnou převahou sro, 
nejvíc žadatelů má sídlo v Jihomoravském kraji, Praze 
a Moravskoslezském kraji. Téměř 70 % příjemců má 
tržby v rozmezí 10 až 200 milionů korun. Podpora míří 
nejčastěji k firmám podnikajícím v silniční nákladní do-
pravě, stravování nebo obchodu s automobily. 

Praha nabídne spolkové bydlení 
Vedení Prahy představilo další krok k řešení součas-

né bytové krize. V hlavním městě by se již příští rok 
mohlo začít stavět podle konceptu „baugruppe“, který 
se osvědčil v Německu či Švýcarsku. Město dá 
k dispozici nevyužívané pozemky a spolky (založené 
buď přímo občany, nebo prostřednictvím profesionální-
ho organizátora) se o ně budou ucházet v soutěži, kde 
získají právo na vlastní náklady postavit bytový dům. 
Město pak v objektu získá určitý počet bytů pro nabíd-
ku bydlení potřebným profesím (učitelé, záchranáři či 
policisté). 

Dovolená v zácpách 
Každý řidič, který v Brně jezdí autem do práce, 

strávil loni podle portálu data.brno.cz 124 hodin v do-
pravních zácpách, což je v přepočtu tři pracovní týdny. 
Územní plán proto počítá s 35 kilometry nových tram-
vajových tratí i změnou trasy městského okruhu. 

Dluhopisy za biliony 
Evropská centrální banka (ECB) rozhodla rozšířit 

program nákupu dluhopisů spuštěný kvůli koronavirové 
krizi o 600 miliard eur na 1,35 bilionu eur (36 bilionů 
korun). V rámci svého mimořádného programu nákupů 
aktiv (PSPP) chce nakupovat dluhopisy minimálně do 
konce června příštího roku. Svou základní úrokovou 
sazbu ponechala podle očekávání na rekordní nule. 

Šrotovné jen pro elektro 
Německá vlá-

da schválila nový 
balík opatření na 
podporu ekono-
miky v hodnotě 
130 miliard eur 
(téměř 3,5 bilio-
nu Kč). Obsahuje 
snížení DPH v 2. 
pololetí (z 19 na 
16 % a ze 7 na 5 %), jednorázovou dávku na každé dí-
tě 300 eur (skoro 8000 Kč) a mnoho dalších opatření. 
Místo všeobecného šrotovného ale vzroste jen podpora 
při nákupu elektromobilů v ceně do 40 000 eur do kon-
ce roku 2021 z dosavadních 3000 na 6000 eur. 

Covid po italsku 
Italská divize italsko-americké automobilky Fiat 

Chrysler Automobiles žádá, aby Řím ručil za úvěr 6,3 
miliardy eur. Italské ministerstvo financí bude patrně  
v rámci pomoci firmám stiženým pandemií ručit za 80 
% půjčky, když úvěr zřejmě poskytne banka Intesa Sa-
npaolo. 
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