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Koruna silně oslabuje 
Za poslední měsíc vývoje na trzích je jednou obětí 

i koruna, která za poslední měsíc z úrovně atakující 
26 za euro oslabila až k hladině 27,15 korun, oslabila 
i vůči dolaru. Pod silným prodejním tlakem jsou však 
kromě koruny i další středoevropské měny. 

Zbrojovka jde na burzu 
Česká zbrojovka Group po schválení ČNB zveřejnila 

prospekt pro plánovanou nabídku akcií na burze. Na-
bídka bude probíhat od 22. září do 1. října. Cenové 
rozpětí nabízených akcií by mělo činit 290 až 370 Kč. 
V závislosti na ceně by se tak ocenění společnosti po-
hybovalo mezi 10,66 a 13,6 mld. Kč. Očekává ozná-
mení ceny, alokace a první obchodní den 2. října. 

Další Dluhopisy republiky 
Ministerstvo financí zahájilo 9. emisi dluhopisů, dlu-

hopisy je možné objednat do úterý 22. prosince. Lidé si 
v 8. emisi objednali (5558 objednávek) státní dluhopisy 
určené pouze pro fyzické osoby za 4,2 mld. Kč. Jde o 
druhý nejvyšší počet objednaných dluhopisů v rámci 
jednoho upisovacího období, v předchozí sedmé emisi si 
lidé koupili státní dluhopisy za zhruba 2,3 mld. Kč. 

RSTS přejde pod matku 
Raiffeisenbank odkoupí od společnosti Raiffeisen 

Bausparkassen Holding GmbH 90 % akcií Raiffeisen 
stavební spořitelny a stane se tak jejím 100% vlastní-
kem. Po dohodě nebude cena zveřejněna a dokončení 
transakce podléhá schválení ČNB. Cílem transakce je 
konsolidace struktury skupiny Raiffeisen v ČR. 

 CLEVERTY Invest členem ČASF  
Představenstvo České asociace společností finanč-

ního poradenství a zprostředkování (ČASF) schválilo 
na svém pravidelném zasedání přijetí společnosti 
CLEVERTY Invest za řádného člena asociace. Ta půso-
bí na českém kapitálovém trhu od roku 2005. V roce 
2019 společnost majetkově převzali Pavel Jíša a Voj-
těch Fiala, kteří na finančně poradenském trhu působí 
od roku 2009 a začlenili ji do své skupiny CLEVERTY. 

Insolvence na postupu 
Přední úvěrová pojišťovna Euler Hermes očekává  

v ČR letos nárůst insolvencí podniků o 8 % na 9 300 a  
v příštím roce o dalších 24 % na 11 500. Počet insolven-
cí v tuzemsku výrazně stoupl už loni o 40 % na 8 620, 
zejména kvůli problémům ve zpracovatelském průmyslu. 

Ropa se bojí dvakrát 
Ropa nejen kvůli koronaviru, ale i vzhledem k 

možné obnově těžby suroviny v Libyi značně zlevnila. 
Ceny ropy Brent po silném poklesu pod 40 dolarů za 
barel se stabilizuje kolem 42 dolarů za barel. 

Odvody do GSFT rostou 
Banky, družstevní záložny, stavební spořitelny a 

vybraní obchodníci s cennými papíry v rámci pravidel-
ných poplatků do Garančního systému finančního trhu 
letos odvedli 4,9 mld. Kč. Z toho 3,8 mld. Kč zamířilo 
do Fondu pro řešení krize, o 1,1 mld. Kč se zvýšily re-
zervy Fondu pojištění vkladů. Částka vybraných odvo-
dů se oproti sumě z loňského roku (4,5 mld. Kč) zvý-
šila o 386,6 mil. Kč. 
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Výrobní ceny dál klesají 
Ceny v průmyslu v srpnu zrychlily meziroční pokles 

na 0,5 % z červencových 0,1 % a klesly pátý měsíc za 
sebou. Zlevnily i zemědělské výrobky, u kterých ale 
pokles cen zvolnil na 1,9 % z červencových 4,1 %. 
Naopak stavební práce byly meziročně dražší, ceny 
však zpomalily růst na 3,4 % z předchozích 3,8 %. 
Vyplývá to z údajů, které dnes na webu zveřejnil Čes-
ký statistický úřad (ČSÚ). Ceny u výrobců naznačují 
budoucí vývoj cen pro spotřebitele. 

Aut se dál prodává méně 
Prodej nových aut v zemích EU se za osm měsíců 

letošního roku snížil o 32 % na více než 6,12 milionu 
vozů. Z toho v samotném červenci počet registrací no-
vých aut klesl o 5,7 % a v srpnu o 18,9 %. Automobil-
ce Škoda Auto v srpnu meziročně klesl odbyt o 6,8 % 
na 82 100 aut po červencovém nárůstu o 5,6 % (šlo o 
jediný měsíc s meziročním nárůstem odbytu). V obdo-
bí od ledna do srpna odbyt Škody Auto klesl o 24 % 
na 617 300 vozů. 

Abenomika ještě zesílí 
Japonská centrální banka drží klíčovou sazbu na -

0,1 % a cíl výnosů 10letých dluhopisů na 0 %. Podle 
guvernéra Kurody chce BoJ nadále podporovat ekono-
miku stávajícími opatřeními a mocným monetárním 
uvolňováním. Jak prohlásil: „Budeme uvažovat o do-
datečném uvolnění měnové politiky“. 

Bankám začala dieta 
Bankám a spořitelnám v Česku v 

letošním prvním pololetí klesl sou-
hrnný čistý zisk meziročně o 19 mili-
ard Kč na 26,57 miliardy korun. Bi-
lanční suma ke konci června činila 
8,376 bilionu korun, což je proti 
konci roku 2019 pokles o 829 miliard 
korun. Zisk z finanční a provozní činnosti bank klesl 
koncem června meziročně o 4,64 miliardy na 95,12 
miliardy korun. Úrokové výnosy se snížily o 2,4 miliar-
dy na 107,1 miliardy korun. Výnosy z poplatků a pro-
vizí jim klesly o 1,4 miliardy na 20,9 miliardy korun. 

Levnější stavitelství? 
Ceny v soutěžích u veřejných stavebních zakázek v 

ČR na konci srpna dosáhly v průměru 92,2 % úrovně 
projektových cen. Meziročně klesly o 11,6 p.b. Vyplý-
vá to z údajů společnosti IS, kdy podle analytiků za 
poklesem stojí strach firem o udržení práce pro své 
zaměstnance. Výraznější pokles cen jako v krizi po ro-
ce 2008 ovšem neočekávají. 

Povolenky nad zlato 
Rozšíření systému emisních povolenek, přísnější li-

mity pro zplodiny z letecké a lodní dopravy či zvýšení 
požadavků na energetickou účinnost mají EU pomoci 
dosáhnout nově stanoveného klimatického cíle k roku 
2030. Místopředseda Evropské komise Frans Timmer-
mans představil podrobnosti plánu na omezení emisí 
skleníkových plynů do 10 let o nejméně 55 % proti 
hodnotám z roku 1990. 

Koncentrace v ČSOB 
Jiří Feix bude od nového roku společně s vedením 

Hypoteční banky nově zodpovědný také za vedení 
Českomoravské stavební spořitelny. Součástí nového 
vedení bude Ladislav Neuhäuser jako finanční a pro-
vozní ředitel a člen představenstva HB i ČMSS. Hélène 
Goessaert bude členkou představenstva obou společ-
ností, zodpovědná za oblast rizik. Na obchodních pozi-
cích zůstávají jednotliví ředitelé Vlastimil Nigrin, mís-
topředseda představenstva HB a Jochen Maier místo-
předseda představenstva ČMSS. Současný předsedou 
představenstva ČMSS Tomáš Kořínek svoji funkci ke 
konci roku opustí. 

Asistenční služby GČP v novém 
Generali Česká pojišťovna obměňuje své asistenční 

služby pro vozidla. Hlavním motivem nových asistencí 
je jejich zpřehlednění a výrazné navýšení základního 
rozsahu shodného pro všechny varianty. Všechny mají 
v základu pomoc v případě nehody i poruchy, ale i při 
vybití baterie, nedostatku paliva, zabouchnutí klíčů 
nebo např. proražené pneumatiky. Novinkou je varian-
ta s bezlimitním odtahem a také řešení přímo pro sou-
pravy vozidel (s karavany nebo přívěsnými vozíky).  

MALL Pay má licenci 
Fintech MALL Pay, vlastněný 50:50 MALL Group a 

ČSOB, získal u ČNB licenci poskytovatele platebních 
služeb malého rozsahu. Díky tomu začne ještě před le-
tošní vánoční sezonou vydávat vlastní karty a spustí 
prémiové účty. Ty nabídnou výrazně delší dobu splat-
nost a vyšší limit na nákupy. Využívat ji bude možné 
jak v e-shopech, u online služeb nebo i v offline pro-
středí. 

Bankovní skandál bez hranic 
Z uniklých tajných dokumentů americké vlády vy-

plývá, že největší světové finanční domy, například 
americká banka JPMorgan Chase, britská HSBC nebo 
německá Deutsche Bank, měly umožňovat mafiánům, 
ruským oligarchům, podvodníkům a teroristům praní 
špinavých peněz. Některé podezřelé transakce měly 
procházet i přes Česko, podle serveru Investigace.cz 
se České republiky týká 281 spisů. 

Co banky u nás? 
Německá Deutsche Bank v nejbližší době uzavře  

20 % svých poboček v Německu, cituje představitele 
banky agentura Reuters. 

Drobní hýbou trhem? 
Podle analýzy Larryho Tabba z Bloomberg Intelli-

gence nyní maloobchodní obchodníci tvoří 20 % ob-
chodování s akciemi na amerických trzích, což je vý-
znamný nárůst z 15 % v loňském roce. 
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