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Hypotéky: všechno padá 
Květen byl v počtu poskytnutých hypoték nejslab-

ším květnem za posledních 10 let, i když objemy úvě-
rů jsou díky rostoucí výši průměrné hypotéky pouze 
druhé nejnižší za posledních pět let. Pokles průměrné 
úrokové sazby hypoték Fincentrum Hypoindexu zrych-
lil a v květnu se propadl o devět bazických bodů na 
2,3 %, tedy na úroveň ze začátku roku 2018. 

Firmy si půjčují i u nebank 
Dluh obchodních společností u uživatelů Nebankov-

ního registru klientských informací dosáhl na konci 
prvního čtvrtletí 184,2 mld. Kč, a meziročně tak 
vzrostl o 25,4 mld. Kč, tedy o 16 %. Firem s úvěrem 
u nebankovních finančních institucí bylo 77 253. Prů-
měrný dluh na jednu společnost činil 2,4 mil. Kč. 

COVID zatím spí 
Podnikatelé v programech COVID II a Praha podle 

aktuální statistiky ČNB k 5. červnu načerpaly přes 5,7 
mld. Kč. V případě programu COVID III ke stejnému 
datu finanční instituce přijaly přes tisíc žádostí v obje-
mu téměř 11 mld. Kč, přičemž byla dosud schválena 
jedna žádost. 

Pilow má silného akcionáře 
Finanční skupina RSJ se rozhodla kapitálově vstou-

pit do Pillow pojišťovny 78,6% podílem. Zbylý podíl 
akcií zůstává v držení zakladatelů Jakuba Strnada, 
Martina Podávky a Marcela Beno. Transakce po schvá-
lení dozorčích orgánů by měla být dokončena ve tře-
tím čtvrtletí. 

Duben ukazuje propady 
Průmyslová výroba eurozóny v dubnu meziměsíčně 

-17,1 %, odhad trhu -20,0 %, meziročně -28,0 %, 
odhad trhu -29,5 %. Zato slovenský průmysl v dubnu 
prohloubil tempo propadu výroby na meziročních  
-42 % (v Česku šlo o -33,7 %). Pod pokles na historická 
minima se podepsalo hlavně prudké snížení výroby do-
pravních prostředků v ČR o 80 %, na Slovensku o 79 %. 

Problém: spoří celá Evropa 
Evropská ekonomika možná přijde o masivní stimul 

od spotřebitelů, kteří v posledních měsících začali 
prudce šetřit – depozita domácností jen ve čtyřech 
největších ekonomikách eurozóny vzrostla během 
března a dubna o 100 miliard euro, což byl téměř 
trojnásobek průměru za poslední dekádu. Spotřebitel-
ské výdaje tak byly v prvním kvartálu zodpovědné za 
dvě třetiny poklesu ekonomiky. I průzkumy naznačují, 
že rostoucí nezaměstnanost a hrozba možné druhé vl-
ny koronavirové infekce Evropany od utrácení nadále 
odrazují. 

Německý pád zasáhne i nás 
Výroba automobilů v Německu v letošním roce 

klesne o 26 % na 3,4 milionu vozů, tedy na nejnižší 
úroveň od roku 1974. Podle agentury DPA v němec-
kém automobilovém průmyslu hrozí vlna propouštění 
zaměstnanců. 

Ani sázkám nepřálo 
Čistý zisk sázkové společnost Sazka Group ze sku-

piny KKCG podnikatele Karla Komárka v letošním 1Q 
meziročně klesl o 50,6 % na 43 mil. eur. Hrubé tržby 
z přijatých sázek klesly o 11,6 % na 405 mil. eur. 

Živnosti v květnu kvetly 
Podle zprávy společnosti CRIF počet nových podni-

katelů v květnu meziměsíčně vzrostl o 17 %, i když 
byl o necelou pětinu nižší než v loňském květnu. Ještě 
výrazněji ale meziročně klesl počet přerušených a 
ukončených podnikatelských oprávnění, zčásti díky 
vládní podpoře pro živnostníky. Počet ukončených živ-
ností tak byl o čtvrtinu nižší než minulý měsíc a o dvě 
pětiny meziročně. Zároveň byl i počet návrhů na 
bankrot obchodních společností nejnižší od začátku 
roku 2008. 

Další emise státních dluhopisů 
Lidé si v sedmé emisi objednali státní dluhopisy ur-

čené pouze pro fyzické osoby v 3,5 tisíce objednávek 
za 2,4 miliardy korun. Ministerstvo zahájilo osmou 
emisi dluhopisů, které lze objednat do 18. září, nyní 
ale nabízí jen dva typy dluhopisů, a to reinvestiční a 
opět i oblíbený protiinflační s navýšením o marži  
0,5 % ročně nad vývoj spotřebitelských cen. 

308 tisíc odkladů splátek 
Tuzemské banky schválily přes tři sta tisíc žádostí 

o odklad splátek (z 350 tisíc podaných). Dlužníci je 
tak neplatí u úvěrů v celkové výši přes 350 miliard 
korun. Z toho přes 200 miliard jsou půjčky pro do-
mácnosti a zbytek připadá na korporátní sektor. Do-
mácnosti požádaly o zastavení splátek u úvěrů na 
bydlení v celkové výši 152 miliard korun, u spotřebi-
telských úvěrů jde o téměř 48 miliard. 
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Další akciové vlnobití 
Po nejprudším výplachu od března a týdenním po-

klesu indexů se trhy nadechly k menší korekci. Pravý 
doping však přišel tento týden po prohlášení Fedu, že 
začne kupovat firemní dluhopisy i zpráv, že Trumpova 
administrativa chystá plán investic do infrastruktury 
za téměř bilion dolarů (zhruba 23,5 bilionu korun). Vý-
plach ovšem indexy zatím nevyrovnaly. 

Colosseum mění vlastníka 
Novými majiteli obchodníka s cennými papíry Co-

losseum se stali podnikatelé Josef Eim a Radek Sta-
cha, kteří stojí za realitním holdingem Českomoravská 
nemovitostní. Svůj podíl jim již v závěru minulého 
roku prodal Štěpán Pírko, zakladatel a majoritní akcio-
nář společnosti. 

Reality podle ČSOB nezlevní 
Nemovitosti v ČR letos ani kvůli současné krizi 

plošně nezlevní. Případný pokles se může týkat přede-
vším luxusních nemovitostí, domů, které jsou delší do-
bu neprodejné nebo bytů s neodpovídající cenou. Ob-
jem hypoték by mohl být vyšší než loni. Na tiskové 
konferenci to uvedli zástupci ČSOB a dalších bank. 

Praha je pro nás drahá 
Obyvatel Prahy by na průměrný nový byt o rozloze 

70 m2 vydělával 14,2 roku, kdyby neměl žádné jiné 
výdaje. Vyplývá to ze studie Central Group a z údajů 
za 1.Q. Při srovnání s metropolemi v regionu je na 
tom Praha podle dostupnosti bydlení výrazně nejhůře. 
Následují Bratislava (11,9 roku), Mnichov (11,8 roku), 
Vídeň (8,7 roku), Varšava (8,5 roku) a Berlín (8 let). 

Jen jestli se nevytahujeme 
Podle průzkumu ČMSS 51 % lidí v době koronakrize 

nehodlá měnit své finanční chování a 6 % své finanční 
výdaje dokonce zvýší. Naopak jen 30 % respondentů 
omezí zbytné výdaje a 13 % z nich bude řešit snížení i 
nutných výdajů. 

Fio má nový smartbanking 
Fio banka spustila novou verzi mobilní aplikace 

Smartbanking pro iOS i Android. Hlavní novinkou je 
využití push notifikací pro zasílání oznámení o pohy-
bech na účtu, stavu účtu nebo karetních transakcích. 

Britský pokles horší než odhad 
Ekonomika Velké Británie se v dubnu meziměsíčně 

zmenšila o 20,4 %, odhadováno bylo -18,4 %. Mezi-
ročně se HDP země v dubnu snížil o 24,5 %, konsen-
zus trhu byl nastaven na -22,6 %. 

Německý dluh až 77 % HDP 
Německá vláda si hodlá půjčit dalších 62,5 mld. eur 

na krytí nákladů spojených s rozsáhlým programem na 
podporu ekonomiky. Celková hodnota nových půjček 
by tak měla v letošním roce dosáhnout 218,5 mld. 
eur. Podle zdrojů agentury Reuters se letos podíl ně-
meckého dluhu k HDP letos zvýší na zhruba 77 % 
z loňských necelých 60 %. 

Fed ani OECD nepotěší 
Nejen z nové prognózy Fedu, ale i ze slov jeho šéfa 

Jeroma Powella vyplynulo, že americká centrální ban-
ka nevěří na rychlé oživení ve tvaru „V“, zpochybňuje 
totiž nečekaně dobrý květnový výsledek trhu práce. 
OECD zase představila nové projekce dalšího vývoje, 
podle kterých se světová ekonomika ještě dlouho ne-
dostane na předchozí trend, takže zřejmě počítá nej-
výš s „Nike“ oživením. 

IKEA vrátí pomoc 
Švédský nábytkář-

ský řetězec Ikea bě-
hem pandemie koro-
naviru obstál lépe, 
než jeho manažeři 
očekávali. Ikea se 
proto rozhodla vracet 
v jednotlivých zemích státní podporu, která měla firmě 
pomoci udržet zaměstnance. Tržby se totiž za březen 
a duben propadly „pouze“ o polovinu, což umožňuje 
firmě zachovat pozitivní výhled a v Česku pro letošní 
rok Ikea nyní očekává překonání loňských tržeb ve vý-
ši 10,7 miliardy korun. 

Náplast na nesplácené úvěry 
Představitelé ECB podle zdrojů Reuters chystají 

plán pro řešení nesplácených úvěrů potenciálně za 
stovky miliard eur v důsledku pandemie. I podle prů-
zkumu Evropské investiční banky téměř 65 % oslove-
ných bank očekává, že v příštích měsících vzroste po-
čet nesplácených úvěrů a že výrazně méně úvěrů 
schválí. Zejména banky v CEE budou čelit růstu ne-
splácených úvěrů a čeká je jeden z nejobtížnějších 
roků od finanční krize. Podle společnosti Creditreform i 
Německu hrozí bezprecedentní vlna insolvencí v přípa-
dě, že se jeho ekonomika rychle nezotaví z propadu. 

I Rakušanům klesly příjmy 
Podle ankety Respondi AG mezi 1200 respondenty 

ve věku od 18 let pocítilo v druhé půlce dubna 43 % 
snížení čistého příjmu (v průměru o 26 %). V každém 
druhém případě je ztráta ale o něco nižší než o 20 %. 
Zhruba každý sedmý (15 %) ovšem zaznamenal re-
dukci příjmu o polovinu i více. Nejvíce utrpěli samo-
statně výdělečně činní (69 %) poklesem 40 %, ale i 
47 % zaměstnanců uvádí, že se musí spokojit s nižším 
platem. 

Slovensko čeká silný pokles 
Slovenská centrální banka odhaduje pro rok 2020 

pokles HDP země o 10,3 % (dříve -11,3 %). Pro rok 
2021 odhaduje banka růst +8,4 % (dříve +8,0 %),  
v roce 2022 předpovídá expanzi ekonomiky o 4,5 % 
(dříve +4,3 %). 
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