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Už spoříme „normálně“ 
Na vklady v bankách domácnosti v červnu přinesly 

„jen“ 18 miliard korun, což je po květnovém uklidnění 
již v normálu, ostatně na nich máme již 2,68 bilionu 
korun. Pokračuje růst na netermínovaných účtech o 
30 miliard, když z těch termínovaných 12 miliard uby-
lo. Vzrostly o 12,4 miliard i úvěry (na celkových 1,79 
bilionu korun), když 10 miliard přidaly ty na bydlení. 

2. kvartál v miliardách 
Hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská vy-

číslila, že česká ekonomika ve 2. čtvrtletí odepsala 
zhruba 180 miliard korun. „Ztráty na tržbách mohou 
být až 1,5násobné, tedy 305 miliard korun. Stát do 
ekonomiky zatím nalil okolo 120 miliard korun,“ uved-
la. Dodala, že podle předstihových ukazatelů se eko-
nomika ve třetím čtvrtletí začala odrážet ode dna. 

Když příjmy klesnou 
Podle aktuálního průzkumu BNP Paribas Cardif, 

který zpracovala výzkumná agentura G82, by při sní-
žení příjmu mělo 63 % lidí potíže se splácením svých 
závazků a pokrytím běžných výdajů. Velmi snadno by 
se sníženými příjmy vycházela pouze 4 % Čechů. Spí-
še snadno by pak vycházelo 30 %, spíše obtížně 
36 %, velmi obtížně 20 % respondentů. A zcela ne-
možné by bylo vyjít se sníženými příjmy pro celých 
7 % Čechů, kteří by pak nezvládli ani hradit základní 
životní náklady. 

Lidi stále nejsou 
Podle šéfa společnosti Linet Tomáše Koláře je 

„situace na pracovním trhu horší než před covidem“. 
„Hned bych zaměstnal sto lidí. Nejsou. Z pohledu pra-
covní síly je situace nejhorší v historii. Je podstatně 
horší než třeba před šesti měsíci,“ uvedl a pokračo-
val: „Všichni čeští zaměstnanci jsou drženi prostřed-
nictvím programů na svých dosavadních pracovních 
místech – velmi často virtuálních pracovních místech. 
Ze země odjelo 200-300 tisíc zahraničních dělníků a 
nezaměstnanost zůstala téměř na stejné úrovni jako 
před krizí. My nejsme schopni žádné lidi sehnat.“ 

200 miliard v e-shopech 
Internetoví obchodníci aktuálně podle Asociace pro 

elektronickou komerci zvýšili odhad letošního růstu 
prodejů o dalších 5 p.b. na 25 %, což znamená celko-
vé tržby na úrovni rekordních 194 mld. Kč. Na začát-
ku roku předpovídali růst o 15 %, v dubnu předpoklad 
zvýšili na 20 %. 

Hypoték je víc 
Skutečně nové hypoteční úvěry na bydlení od bank 

a stavebních spořitelen dosáhly v červnu 18,8 miliar-
dy Kč. Podle statistik ČNB a ČBA Bylo to o 27 % více 
než v letošním květnu a o 28 % více než v červnu 
2019. 

Náš průmysl vyčkává 
Situace v průmyslu se začíná mírně stabilizovat, 

avšak k dřívějšímu normálu má ještě hodně daleko. 
Červencový index nákupních manažerů (PMI vzrostl 
na 47) naznačuje, že se míra propadu největšího tu-
zemského odvětví začíná zpomalovat, a dokonce se 
objevují náznaky optimismu. Přesto si nelze nevšim-
nout, že výsledek PMI ovlivňuje především přesvědče-
ní firem, že bude líp, nicméně nové zakázky zatím to-
to očekávání nepodporují. 

Allianz ŽIVOT zcela online 
Životní pojištění Allianz ŽIVOT, které před několika 

týdny potvrdilo ve finanční soutěži Zlatá koruna pozici 
nejlepšího životního pojištění na českém trhu, lze zís-
kat zcela bezkontaktně. S obchodním zástupcem 
zvládnou celé jednání na dálku a místo podpisu už 
stačí smlouvu jenom zaplatit. 
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Zájem o práci už roste 
Ve druhém čtvrtletí letošního roku si aktivně hleda-

lo práci 126 300 lidí, což bylo o 23,3 % více než před 
rokem. Vyšší nárůst byl zaznamenán u mužů, kde se 
počet nezaměstnaných meziročně zvedl o 38 %. U žen 
zvýšení činilo 12 %. 

Víra v překonání krize 
Negativní dopady koronavirové krize pocítilo v pod-

nikání 60 % OSVČ, tedy přes půl milionu podnikatelů. 
Výrazná většina je označila za dočasné, ale 28 % pod-
nikatelů soudí, že dopady nelze překonat ani s pomocí 
nějakého vládního programu. Vyplývá to z mimořád-
ného zjišťování ČSÚ k dopadům krize na trh práce ve 
2Q. U zaměstnavatelů pocítilo dopady 43 % zaměstnan-
ců, nepřekonatelné jsou pro necelou pětinu pracujících. 

Wall Street se lekla rekordů 
Americký index Nasdaq po historickém rekordu v 

uplynulém týdnu již dalšího nedosáhla, širší index 
S&P500 si na rekord sice sáhl, ale jen na okamžik. 

Exter Allianz vede Radim Krist 
Obchodním ředite-
lem pro všechny 
externí distribuční 
kanály se stal 
v Allianz pojišťovně 
od začátku srpna 
Radim Krist (foto 
vlevo), který dopo-
sud odpovídal za 
makléřský obchod. 

Ředitelem oddělení finančně poradenského kanálu 
(MLM) je nyní nově Tomáš Ženíšek (foto vpravo). 

Loni byly nejrychlejší fondy 
Celkový objem peněz umístěných na finančním trhu 

v ČR loni stoupl o 7,4 % na 6,9 bil. Kč. To představuje 
za posledních 5 let nadprůměrné tempo růstu. Zhruba 
68,5 % z toho tvoří vklady v bankách a záložnách, 
které loni stouply o 6,4 % na 4,7 bil. Kč. Podle Zprávy 
o vývoji finančního trhu v roce 2019 ministerstva fi-
nancí pak nejvíce loni vzrostly finanční prostředky v 
investičních fondech, a to o 18,9 % na 746,2 mld. Kč. 

Inflace bude vyšší 
Cílem ČNB je držet inflaci na dvou procentech s to-

lerancí jednoho procentního bodu na obě strany, ale 
nyní podle viceguvernéra Tomáše Nidetzkého bude to-
lerovat inflaci nad horní hranicí tolerančního pásma. V 
červnu meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil na 
3,3 % (z květnových 2,9 %). Údaje za červenec zve-
řejní statistický úřad příští týden ve čtvrtek. 

Varování domácností 
Podle Saxo Bank čekají Evropu další hospodářské 

otřesy, protože plány na ukončování bezprecedentní 
podpory zaměstnanců zavedené během koronavirové 
pandemie by mohly uvrhnout miliony domácností do 
dluhové pasti. 

Buffett odkupuje 
Slovutný investor Warren Buffett věří v budoucnost 

své Berkshire Hathaway. Firma oznámila za 2. Q pro-
vozní zisk přes 5,5 mld dolarů a ve čtvrtletí utratila re-
kordních 5,1 miliardy dolarů za odkup vlastních akcií. 
Rekordní je i výše hotovosti, kterou má korporace k 
dispozici – 146,6 miliardy dolarů. 

Optimismus v Evropě roste 
Ekonomický sentiment ZEW za srpen vzrostl v Eu-

rozóně na 64,0 b. (odhad 55,3 b.) z předchozích  
59,6 b. Pro nás je důležitý zejména růst v Německu, 
kde sentiment ZEW za srpen vzrostl na 71,5 b. (odhad 
58,0 b.) z předchozích 59,3 b.  

Potěšil jistě i dosavadní průběh evropské výsledko-
vé sezóny: Více než polovina firem doručila zisk na ak-
cii vyšší, než očekával konsensus trhu. 

Air Bank s virtuální Anetou 
Air Bank má virtuální bankovní asistentku neboli 

chatbot, její jméno je Aneta. Představujeme vám naši 
novou kolegyni, bankovní asistentku Anetu. Má černé 
oči, patku a dva culíky. Ze začátku bude fungovat jen 
v sekci Poradna, ale brzy bude na více místech webu 
banky. 

Češi chtějí e-banking, ale… 
Elektronické bankovnictví v současnosti využívá 

téměř každý Čech (97 %), roste obliba mobilních apli-
kací. Podle průzkumu ČBA však bude osobní kontakt 
klienta s bankéřem nadále důležitou součástí poskyto-
vaných služeb, i přes pandemii v některých případech 
klienti raději zavítali na pobočku osobně. 

Kooperativa má pro klienty MAJÁK  
MAJÁK je zdravotní a sociální infolinka, kterou pro 

své klienty připravila pojišťovna Kooperativa. Jedná se 
o první z produktů, ve kterých se primárně zaměřuje 
na seniory a jejich rodiny. Na rozdíl od aplikací a onli-
ne poraden mluví s člověkem, mohou se tedy doptávat 
a vyloučit nepochopení.  

Službu s nepřetržitým provozem si klienti mohou 
sjednat k životnímu pojištění a mohou na ni volat i 
blízcí klienta. 

UNIQA získá aktiva AXA  
Evropská komise schválila akvizici společností fran-

couzské skupiny AXA v Česku, na Slovensku a 
v Polsku. Po souhlasu lokálních dozorových orgánů ve 
všech třech zemích (asi ve 4. Q) získá Skupina UNIQA 
na 5 mil. nových klientů, 2100 zaměstnanců a 800 
mil. eur ročně na pojistném.  

V ČR završením fúze posílí UNIQA pojišťovna do bu-
doucna podíl na zdejším trhu životního pojištění smě-
rem k 5 % a v neživotním pojištění na více než 9 %. 
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