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Spoření je Čechů cíl 
Nejvíce si podle průzkumu ASČS u Čechů polepšily 

penzijní spoření a podílové fondy, a to shodně o čtyři 
procentní body. U možnosti spořit formou termínova-
ných vkladů se atraktivita však mezikvartálně nezmě-
nila. Spořicí konto, životní pojištění a spoření do mat-
race vzrostly o jeden procentní bod. Z průzkumu je 
patrné, že zájem o spoření v celkovém součtu me-
zikvartálně roste. 

Mzdy neporostou 
Ve 2. čtvrtletí vinou vlny odstávek a restrikcí vý-

razně zpomalil i dosavadní růst mezd. Průměrná mzda 
se tak zvýšila už jen o 0,5 %, reálně dokonce o 2,5 % 
poklesla. Na průměr ovšem nedosáhnou dvě třetiny 
zaměstnanců a mediánová mzda poklesla dokonce  
o 0,2 %, což znamená, že firmy šetřily především u 
zaměstnanců s nižšími příjmy. Navíc přestože by dru-
há polovina roku by měla mzdový výpadek částečně 
kompenzovat, vzhledem k vyšší inflaci je ale dost 
pravděpodobné, že za celý letošek reálně průměrná 
mzda poklesne, což se stalo naposledy v roce 2013. 

Hrozí závislost na dopingu 
Šéf Bundesbank Jens Weidmann varoval, že eko-

nomice hrozí, že se stane zcela závislá na masivní fis-
kální a monetární podpoře, a vybídl k jejímu brzkému 
omezení (FT 

Evropa neutrácí a spoří 
Maloobchodní tržby v eurozóně v červenci klesly 

meziměsíčně o 1,3 % (proti předchozímu růstu  
o 5,3 %) a meziročně stouply jen o 0,4 %, přestože 
konsensus očekával+1,5 %, respektive +3,5 %. 

Stavebku je hej 
Stavební spořitelny poskytly letos od ledna do kon-

ce srpna úvěry za 42,4 mld. Kč, což je v meziročním 
srovnání nárůst o 30 %. „Úvěrové obchody se dokon-
ce přibližují rekordní úrovni z roku 2018,“ hodnotí Jan 
Jeníček, předseda AČSS. Spořitelny zaznamenaly i 
růst zájmu o nové smlouvy, jejichž počet vzrostl  
o 10 %. V srpnu produkt pokořil historickou metu, 
když stavební spořitelny od roku 1993 poskytly úvěry 
v celkové hodnotě bilionu korun. 

Pojišťovna roku jinak, ale bude 
Vzhledem ke stále přetrvávající koronavirové epi-

demii a nucenému odkladu ankety z jara na podzim 
se organizátoři rozhodli prodloužit hodnocené období 
roku 2019 o první tři čtvrtiny roku 2020 – proto tedy 
hodnocení v anketě Pojišťovna roku 2019–2020 bude 
probíhat do 6. října 2020 na samostatných stránkách 
www.pojistovnaroku.cz buď on-line, nebo si tam lze 
stáhnout anketní lístek.  

Hlasování se mohou zúčastnit všichni samostatní 
zprostředkovatelé registrovaní ČNB dle zákona 
170/2018 Sb. Vyhlášení výsledků ankety bude 14. říj-
na 2020. 

O kolik jste přišli? 
Každá česká domácnost v průměru přišla kvůli ce-

lostátním opatřením souvisejícím s koronavirem na 
jaře téměř o 13 000 Kč. Toto období přineslo více než 
polovině (57 %) Čechů buď snížené příjmy, nebo zvý-
šené výdaje, některé domácnosti postihlo obojí. Vy-
plývá to z průzkumu, který pro vzdělávací neziskový 
projekt Den finanční gramotnosti a společnost Part-
ners připravila mezi tisícovkou respondentů agentura 
MindBridge Consulting. 
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Česká zbrojovka jde na burzu 
Veřejnou nabídku akcií na BCPP chystá Česká zbro-

jovka a říká, že její akcie byly s účinností od 1. června 
zapsány na hlavním trhu pražské burzy. Informace o 
nabídce akcií za téměř 4 miliardy korun budou vydány 
v prospektu, jakmile dojde ke schválení ČNB. 

Propouštění se blíží 
„Mnoho zaměstnavatelů bude čelit problémům, ně-

kteří lidé si díky podporám neuvědomují situaci,“ varu-
je viceguvernér ČNB Marek Mora. Podle analýzy Ná-
rodního centra Průmyslu 4.0 plánuje propouštět 32 % 
průmyslových firem v průměru o 11,5 %. Naopak jen 
13,6 % chce navýšit počty zaměstnanců jen o 5,9 %. Po-
lovina—54 % firem zatím kapacity měnit nebude. 

Opět trochu víc nakupujeme 
Červencové tržby obchodníků tentokrát o 1,8 % 

vyšší a meziročně (po sezónním očištění) o necelá dvě 
procenta. Spotřebitelé tak utráceli téměř stejně jako v 
únoru, tedy těsně před vypuknutím tuzemské korona-
krize. Přesto nebyly silné meziroční propady maloob-
chodu v období březen až květen zatím plně kompen-
zovány: zatímco v souhrnu za loňský rok maloobchod-
ní tržby vzrostly o 4,8 %, tak v souhrnu za období le-
den až červenec letošního roku tržby o 0,5 % poklesly. 

Srpen podnikatelům fandil 
Podle CRIF – Czech Credit Bureau v srpnu skončilo 

s podnikáním nejméně lidí za posledních deset let a dí-
ky tomu také v ČR přibylo nejvíce podnikatelů za více 
než osm let. Přibylo 3452 podnikatelů (podnikat začalo 
4982 lidí, naopak jen 1530 lidí s podnikáním skončilo a 
svoji živnost zrušilo). Svoji živnost ovšem v srpnu pře-
rušilo 5635 podnikatelů. 

Souboj o nefér refinance 
Pohár trpělivosti s iracionálním výkladem ČNB o 

účelně vynaloženými náklady zřejmě přetekl i v České 
spořitelně, která podle Aktuálně.cz zavádí citelný po-
platek za předčasné splacení hypoték. Mezi jednotlivý-
mi bankami panují v této věci značné rozdíly, navíc se 
zatím neřeší storna, která v mezičase zavedly a těžce 
postihují třetí strany. Podle odhadu ČBA ročně před-
časně splatí hypotéku asi 180 tisíc lidí. 

Ani dluhopisy ani směnky 
Česko-slovenská investiční skupina Arca podle své-

ho většinového spoluvlastníka Rastislava Veliče nevy-
platí v plné míře všechny své závazky v hodnotě sto-
vek milionů eur a chce dosáhnout restrukturalizace 
pod ochranou soudů. 

Varuje už i NKÚ 
Ekonomické dopady pandemie nemoci covid-19 mo-

hou ČR rychle přiblížit ke stavu, kdy veřejné finance 
nebudou udržitelné. Aktuální vývoj potvrzuje dřívější 
obavy Nejvyššího kontrolního úřadu, že státní rozpočet 
je na mimořádné události připraven hůř než v době 
krize v roce 2008. Jde o další varování po jasném sta-
novisku Národní rozpočtové rady. 

Tesla? Akcie klesla 
Ze svého vrcholu 500 dolarů se akcie sesula na 

kurz 330 dolarů, jen za úterek o 20 %. Protože ale za-
čátkem roku stála akcie kolem 100 dolarů, stále jde o 
neuvěřitelný výnos. Významně ovšem během tří po-
sledních obchodních dní klesl o víc než 10 % i celý 
technologický index Nasdaq. Zato akcie společnosti Ni-
kola vylétly o 43,5 % po oznámení strategického part-
nerství s General Motors při výrobě pick-upu Nikola 
Badger a 8% růst si připsaly i akcie GM. 

Po akciích IT je poptávka 
Emise IT společnosti eMan, která úspěšně zakončila 

veřejnou nabídku svých akcií, se začala obchodovat na 
trhu START pražské burzy. Historicky nejúspěšnější 
IPO na trhu START zaznamenalo hned první obchodní 
den další rekord: z upisovací ceny 51 Kč ukončilo ob-
chodování na 60 Kč. Nárůst kurzu byl tedy o 17,65 % 
při objemu obchodů 2,79 mil. Kč. 

ČSOB AM posílí řízení rizik 
Marek Fér (46), výkonný 

manažer útvaru Řízení finanč-
ních rizik se stal zároveň čle-
nem představenstva ČSOB As-
set Management. V nové roli 
bude zodpovědný za oblasti ří-
zení rizik, právní služby a com-
pliance. V nové pozici nahrazu-
je Jürgena Verschaeve, který 
se bude nadále plně věnovat 
pozici General Manager Af-
fluent Customers v rámci KBC. 

Insolvence přijdou i k nám 
Počet firem v insolvenci letos ve světě vzroste  

o 26 %. Aktuální odhady úvěrové pojišťovny Atradius 
očekávají, že ve druhé polovině roku bude podniků v 
problémech přibývat ještě rychleji než dosud. Důvo-
dem jsou především dopady pandemie na světovou 
ekonomiku, v jejichž důsledku se všechny hlavní eko-
nomiky kromě Číny letos dostanou do recese. 

VW: My se nedáme! 
Volkswagen by mohl v blízké budoucnosti předstih-

nout amerického konkurenta Tesla v objemu výroby 
elektromobilů i v softwaru. Uvedl to šéf závodní rady 
Volkswagenu Bernd Osterloh v rozhovoru s německým 
listem Welt am Sonntag. 

Lepší super než sekera 
Zrušení superhrubé mzdy podle současných plánů 

by udělala pokles rozpočtových příjmů cca 80 miliard 
korun, v tom i obcím ztrátu více než 20 miliard korun 
z podílu na výběru daně fyzických osob a budou muset 
zastavit investice a v roce 2022 jim nezbude ani na 
spolufinancování evropských projektů. Plánovaný vý-
padek „v době, kdy víme, že naše rozpočty jsou a bu-
dou napjaté, je docela hazard,“ vyjádřil se i guvernér 
ČNB Jiří Rusnok a proti zavedení 15% daně je i prezi-
dent Miloš Zeman, který to označil za „pokus nabourá-
ní díry do státního rozpočtu“. 
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Moneta si polepšila 
Jeden z nejstarších akciových indexů světa, MSCI, 

zvýšil bance Moneta rating z BBB na A. Banka se tak 
dostala mezi 30 % nejlépe hodnocených společností na 
světě, když tento globální index zahrnuje kótované 
společnosti ve 23 nejvyspělejších zemích ve všech od-
větvích. Valná hromada potvrdila (očekávané) nevypla-
cení dividendy a zaúčtování čistého zisku za rok 2019 
do kapitálu banky. 

Skončily i insolvenční prázdniny 
Insolvenční prázdniny, které přinesl dlužníkům tzv. 

Lex Covid Justice, skončily spolu s těmi letními. Zatím-
co do 31. srpna to nebylo možné, nyní již může věřitel 
na dlužníka podat insolvenční návrh. 

Náš průmysl se zotavuje 
Průmyslová produkce v červenci po očištění o vliv 

počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 5,0 % 
(analytici očekávali o 6,8 %). Meziměsíčně ale třetí 
měsíc po sobě rostla – po vyloučení sezónních vlivů  
o 5,7 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila 
pouze o 3,6 %, ovšem zdá se, že německý autoprůmy-
sl již přestává být ekonomickým tahounem. 

Nonwovens jde z burzy 
Společnost PFNonwovens a.s. jako hlavní vlastník 

přesáhl 90% podíl akcií obchodovaných na Burze cen-
ných papírů Praha a zahájí proces vytěsnění minorit-
ních akcionářů nabídkou 719,5 Kč za akcii (k páteční-
mu závěru prémie ve výši +7,4 %). 

Herní studio na burzu? 
Tuzemské nezávislé herní studio Bohemia Interacti-

ve, v němž pracuje kolem 350 lidí, zvažuje vstup se 
svými akciemi na burzu. IPO může být jednou z cest, 
jak si zajistit nové financování na akvizice a vývoj dal-
ších her. 

Apple víc než Británie? 
Hodnota americké technologické společnosti Apple v 

polovině minulého týdne přesáhla hodnotu všech firem 
zařazených v prestižním britském indexu FTSE 100. 
Vyšplhala se až na 2,3 bilionu dolarů, v přepočtu na 
libry zhruba 1,7 bilionu. Hodnota akciového indexu FT-
SE 100 přitom činila 1,5 bilionu liber. Apple si prven-
ství udržel i po čtvrtečním propadu cen technologic-
kých akcií na amerických trzích 

Bezkontaktní šampióni 
Podle údajů společnosti Mastercard je Česká repub-

lika celosvětově na druhém místě v bezkontaktním pla-
cení. První je Austrálie. 
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TÉMA ČÍSLA: 
INVESTICE 
• Infografika: Kolektivní investování se „otřepalo“ z korekce  

na kapitálových trzích 
• Jak jsou na tom čeští investoři? 
 
PORADENSKÝ TRH 
• Vilém Podliska: Finance a reality jsou kontaktním sportem  

a vítězem je ten, kdo dělá nejvíc kontaktů 
• Vyčkávání: pro a proti 
• Mojmír Hampl: Klid před blížící se katastrofou? 
• Čeká nás ekonomické bezčasí? 
• Nevyužitý potenciál retailového světa financí 
• Anketa: Co se chystá na podzim? 
 
HYPOTEČNÍ TRH 
• Koronavirus kartami bytové krize nezamíchal, hypoteční splátka 

je stále výhodnější než nájemné 
• Tempo zdražování rezidenčních nemovitostí s koronavirem  

zpomalilo, pokles cen je ale daleko 
 
POJIŠŤOVNICTVÍ 
• Trendy v pojištění 2020: Jaké změny přinese pandemie? 
• Pojištění úrazu a nemoci patří k nejčastějším připojištěním  

– novinky pojišťoven 
• Pojistný trh v pololetí 
 
INVESTICE 
• Odpovědné investování je trendem, trpí ale vážnými nevýhodami 
• ČSNF SICAV nyní s garancí prioritních investičních akcií  

od společnosti Ernst & Young 
• Recese potvrzena, ale zotavení začalo 
• Má zlato tentokrát našlápnuto? 
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