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Spoření se vrací k normálu 
Srpnová data ČNB ukazují, že trend růstu bankov-

ních vkladů domácností již (zatím) zbrzdil na měsíč-
ních 13,3 miliardy korun, když pokračuje odliv z ter-
mínovaných na netermínované (-6 a +19 mld. Kč). 
Růst úvěrů dosáhl těsně nad 10 miliard korun, opět 
většinově na bydlení. 

Superhrubé nejasno 
Vláda zřejmě navrhne zrušení superhrubé mzdy 

pouze na dva roky, alespoň to řekl premiér Andrej 
Babiš. S návrhem, aby se superhrubá mzda zrušila 
pouze dočasně prý přišel prezident Miloš Zeman, 
podle odborníků ale takový krok znepřehlední daňový 
systém. Je otázkou, zda vládní ČSSD podpoří zákon, 
který by „zrušil superhrubou mzdu a za dva roky ji 
znovu zavedl“. Představitel ČMKOS komentoval vládní 
změny daní: Stát nechce 180 miliard. 

Poradci vzdor karanténě +6 % 
Podle statistik ČASF došlo za 2Q 2020 mezikvartál-

ně ke zvýšení zprostředkovaného obratu o 6 %. Běž-
ně placené ŽP sice mezikvartálně pokleslo o 18 %, 
naopak o 5 % vzrostl objem sjednaného NŽP. Hypo-
teční úvěry co do objemu obnovily růstový trend me-
zikvartálním růstem obratu o 5 %. Objem sjednaných 
investičních produktů u jednorázových investic me-
zikvartálně poklesl o 21 %, u pravidelných investic  
o 10 %. 

Desetiletka růstu cen bytů 
Za posledních 10 let stoupaly ceny bydlení raketo-

vou rychlostí, alespoň ve třech největších českých 
městech. Z dat realitního portálu RealityMIX vyplývá, 
že v Praze vzrostla za poslední dekádu průměrná cena 
bytu o 98 %, v Brně dokonce o 114 % a Ostravany 
stojí nákup bytu v průměru o 60 % více než před de-
seti lety. 

Konec růstu reálných mezd 
Průměrná mzda letos i příštím roce po započtení 

inflace podle odhadů ministerstva financí klesne. Le-
tos by měla průměrná hrubá mzda dosáhnout 34 682 
korun. Příští rok by měla nominálně stoupnout na  
35 006 korun. Vzhledem k 3% inflaci však půjde letos 
o reálný pokles o 1,6 % a příští rok o dalších 0,9%.  
A to ještě odchod hůře placených a méně kvalifikova-
ných pracovníků, pokles průměrné mzdy tlumí. Ve 
druhém čtvrtletí průměrná mzda v Česku meziročně 
stoupla o 0,5 % na 34 271 korun (meziročně o 160 
korun), ale výdělek reálně klesl o 2,5 %. 

POVko silně klesá  
V srpnu průměrná cena povinného ručení zazna-

menala podle ČTK pokles na nejnižší hodnotu po dobu 
ročního sledování. Aktuálně má hodnotu 6517 Kč, za-
tímco před rokem to bylo 7587 Kč. 

Loni bylo i v Česku hej 
Domácnosti po celém světě loni zažily mimořádně 

úspěšný rok. Hrubé bohatství domácností v 57 zemích 
podle studie Allianz Global Wealth Report 2020 
vzrostlo průměrně o 9,7 %, nejvíc od roku 2005. Také 
českým domácnostem se dařilo růstem hrubého bo-
hatství v průměru o 9 % (na 17 497 eur, tedy skoro 
půl milionu korun), což je proti desetiletému průměru 
na úrovni 5,9 % značný skok. Až dramaticky hůře 
jsou na tom Slováci s průměrem bohatství na obyva-
tele jen 6778 eur (asi 183 tisíc korun). 

Bohatí daně platí 
Nejvíc na dani z příjmu firem loni opět již počtvrté 

odvedla Škoda Auto (3,646 mld. Kč), druhá je skupi-
na České spořitelny (3,265 mld. Kč). Třetí ČSOB a 
těsně za ní na čtvrtém místě Komerční banka (odved-
ly kolem 2,8 mld. Kč), která byla předloni pátá. Páté 
místo patří automobilce Hyundai (1,9 mld. Kč). 

Optimismus klesne 
Důvěra v českou ekonomiku v září sice vzrostla  

o 3,9 bodu na 90,9 bodu po srpnové stagnaci, ale jak 
ČSÚ upozornil, aktuální průzkum trval jen do 17. září 
a nová opatření proti koronaviru i samotné zhoršení 
epidemické situace tak zachytil jen částečně. Důvěra 
mezi podnikateli vzrostla o čtyři body na 89,5 bodu  
(o bod klesla v průmyslu), důvěra spotřebitelů v eko-
nomiku v září vzrostla o 3,2 bodu na 97,6 bodu. 

E-shopy dobývají spotřebitele 
Počet doručených zásilek z tuzemských interneto-

vých obchodů se v září proti předchozím měsícům 
zvýšil až o polovinu. Meziročně se nárůst pohybuje řá-
dově v desítkách procent. Vyplývá to z informací do-
ručovatelských firem a e-shopů. 
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VIG vyplatí dividendu 
Valná hromada společnosti v pátek schválila divi-

dendu ze zisku minulého roku ve výši 1,15 eur na ak-
cii (5,8% hrubý dividendový výnos). V pátek byl záro-
veň poslední obchodní den s právem na tuto dividen-
du, nyní se tak již akcie obchodují bez nároku na divi-
dendu. 

IPO konkurenta Avastu 
Americká společnost McAfee zatím uvedla jako plá-

novanou velikost IPO 100 mil. dolarů. McAfee je jed-
ním z největších subjektů na trhu antivirové ochrany a 
konkuruje Avastu především v oblasti antiviru pro PC, 
přestože nevyužívá tzv. freemium model jako Avast. 
McAfee mělo loni tržby 1,29 mld. dolarů ve srovnání s 
0,87 mld. Avastu. 

E-shopy dobývají spotřebitele 
Počet doručených zásilek z tuzemských interneto-

vých obchodů se v září proti předchozím měsícům zvý-
šil až o polovinu. Meziročně se nárůst pohybuje řádově 
v desítkách procent. Vyplývá to z informací doručova-
telských firem a e-shopů. 

Bankrotová ochrana frčí 
Od roku 2008 soudy povolily moratorium 139 fir-

mám, z toho dvěma pětinám letos. V posledním srpno-
vém týdnu požádalo o vyhlášení mimořádné ochrany 
před věřiteli více než 30 společností. Na poslední chvíli 
tak využily zákonné možnosti požádat o ochranné mo-
ratorium ve zjednodušeném režimu (s žádostí nemu-
sela souhlasit většina věřitelů, jak je normálně běžné). 
Tato možnost trvala od 24. dubna do konce srpna. 
Soudy během této doby vyhlásily moratorium pro 61 
společností, z toho mezi 26. srpnem a 2. zářím pro 34 
společností. 

MONETA rozvíjí online 
Klienti si budou moci nově během několika minut 

sjednat MONETA Stavební Spořitelny nové stavební 
spoření. Od října online v mobilní aplikaci Smart Ban-
ka, o měsíc později pak i na webových stránkách. MO-
NETA do konce roku plánuje spustit i první fázi po-
stupného online sjednávání nových hypotečních úvěrů. 

ČSOB: vše do mobilu 
ČSOB připravila mobilní aplikaci, ve které lze mít 

všechny platební karty, věrnostní kartičky různých ob-
chodníků, využívat slevy a nastavit mobilní placení. 
Lze ji využít také na placení za parkování v několika 
městech. Nyní ji mohou využívat klienti ČSOB a Poš-
tovní spořitelny. Ještě letos se ale otevře všem uživa-
telům bez ohledu na to, u které banky mají účet. 

Půjde ECB k záporným sazbám? 
Evropa prý oprašuje téma záporných úrokových sa-

zeb. Trh sází na to, že pokud dojde k opětovnému 
úderu pandemie, stáhne Evropská centrální banka 
svou hlavní úrokovou sazbu do záporu ještě hlouběji. 
Ekonomové ale varují před důsledky, které by takový 
krok přinesl. 

Německo již v deflaci 
Index spotřebitelských cen v Německu v září podle 

předběžných čísel meziměsíčně klesl o 0,2 % (odhad -
0,1 %) proti předchozímu poklesu o 0,1 %; meziročně 
klesl o 0,2 % (odhad 0,0 %) proti předchozí stagnaci. 
Deflace v Německu se prohloubila, spotřebitelské ceny 
podle harmonizovaných údajů klesly meziročně  
o 0,4 %, což je to nejnižší údaj od roku 2015. 

UNIQA inovuje životko 
V září proběhl up-grade celoživotního pojistného 

programu DOMINO od UNIQA pojišťovny. Klienti mo-
hou zejména získat: až 28% úsporu při zdravém život-
ním stylu (štíhlí nekuřáci); až 10násobnou progresi 
pojistných částek při těžké invaliditě; pro děti krytí až 
27 závažných diagnóz a další vylepšení. 

Náznak německého zotavení 
Počet lidí zaměstnaných na kurzarbeit, tedy v reži-

mu, kdy jim mzdu dorovnává stát, v Německu v září 
činil 3,7 milionu. To je výrazný pokles proti srpnu, kdy 
jich bylo 4,7 milionu, uvedl institut Ifo. Podíl na celko-
vém počtu zaměstnaných se tak snížil na 11 ze 14 % v 
srpnu. Největší evropská ekonomika se tak dál částeč-
ně zotavuje z dopadů koronavirové krize. 

Vakcína až po volbách 
Hlavní americký epide-
miolog Anthony Fauci 
varoval, že vakcína 
proti koronaviru do lis-
topadových prezident-
ských voleb v USA 
pravděpodobně nebude 
schválena, i když Do-
nald Trump trvá na 

tom, že bude k dispozici v řádu týdnů. Prezident rea-
goval neuvěřitelně: Bílý dům rozhodne o pravidlech 
FDA na schvalování vakcín. 

Penzijko od KBPS online 
Založit si doplňkové penzijní spoření lze nyní u KB 

Penzijní společnosti sjednat kdykoli a odkudkoli. Stačí 
mít mobilní telefon a staženou aplikaci mobilního ban-
kovnictví Komerční banky (KB) Mobilníbanka. Aplikaci 
může bezplatně využívat každý bez nutnosti mít u KB 
účet nebo jakýkoli jiný produkt či službu (neklienti KB 
musí službu aktivovat na pobočce banky). Sjednání 
doplňkového penzijního spoření přes mobil je rychlé a 
jednoduché. 

 Lidé se bojí o práci 
Lidé se od vypuknutí koronavirové pandemie stále 

více obávají, že mohou přijít o práci. Nyní to potvrzují 
i data BNP Paribas Cardif Pojišťovny týkající se růstu 
pojištění úvěrů na riziko ztráty zaměstnání, které 
vzrostlo za posledních 6 měsíců o více než 53 %. Sílí 
obava lidí ze ztráty doposud stabilní výše příjmu a ná-
sledné neschopnosti dalšího splácení sjednaných úvě-
rů. Lidé pojišťují více riziko ztráty zaměstnání u svých 
klíčových úvěrů, jako například hypotéky či spotřebi-
telské úvěry. 
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Air Bank jednoduše do i-bankingu 
Klientům Air Bank, kteří používají mobilní aplikaci 

My Air, může nově k přihlášení do internetového ban-
kovnictví stačit jen načíst QR kód umístěný na přihla-
šovací stránce. Uživatelé aplikace My Air tak tímto dal-
ším způsobem přihlášení získají rychlejší a pohodlnější 
přístup do internetového bankovnictví, a to při stávající 
vysoké úrovni zabezpečení, která odpovídá požadav-
kům evropské směrnice PSD2.  

Nálada v Evropě se zlepšuje 
Ekonomická nálada v eurozóně v září se zlepšila ví-

ce, než se čekalo, i když stoupla méně než v předcho-
zím měsíci. Index na září vystoupil na 91,1 bodu 
(analytici odhadovali v průměru 89 bodů) ze srpnových 
87,5 bodu. Optimisticky vidí situaci především sektor 
služeb. Ukazatel ekonomické nálady v září vzrostl i v 
celé EU a podle Evropské komise už vymazal 70 % po-
klesu z doby jarní krize. 

Kdo neplatil daně? 
Americký prezident Donald Trump v deseti z uplynu-

lých 20 let neplatil skoro žádné daně z příjmů a od 
roku 2000 až do svého zvolení pak v deseti letech ne-
zaplatil daně dokonce žádné. Informoval o tom list The 
New York Times s odvoláním na daňové záznamy. 
Údajně zejména nadhodnocoval ztráty – ovšem Trump 
to odmítl jako dezinformaci, označil za fake a uvedl, že 
zaplatil miliony dolarů. 

Švýcarský frank je „in“ 
Švýcarská centrální banka uvedla, že je připravena 

navýšit obrovské intervence na devizovém trhu, když 
ekonomická nejistota vytváří nový a nový tlak na růst 
švýcarského franku. Analytici Credit Suisse odhadli, že 
SNB jenom v 1. pol. prodala franky za více než 98 mld. 
USD. Frank v červnu vyrostl na pětileté maximum. 

Kam se zlatem… 
Po téměř 200dolarovém poklesu od svého srpnové-

ho vrcholu (z 2063,5 dolaru) se již cena zlata zotavila 
na 1890 dolarů za troyskou unci. Druhá vlna pandemie 
však může cenu zlata opět dostat vzhůru, zejména při 
nadále mimořádně uvolněných měnových politik cent-
rálních bank. 

Hůř než za finanční krize 
V prvním pololetí letošního roku došlo k meziroční-

mu propadu mezinárodních příjezdů turistů o 65 %, v 
červnu pak dokonce o 93 %. Podle Světové organizace 
cestovního ruchu se pokles poptávky promítl do ztrát z 
mezinárodního turismu ve výši 460 miliard dolarů, což 
je pětkrát více než během hospodářské krize v roce 
2009. 

Newsletter vydává: A 11 s.r.o., Bělehradská 92, 120 00 Praha 2.   
Registrace: MK ČR E 21144. Vychází týdně. Adresa redakce: Profi 
Poradenství & Finance, Ortenovo náměstí 36, Praha 7, 170 00. Šéfre-
daktor: Jana Chuchvalcová, jana.chuchvalcova@a11.cz, Redakce: Petr 

Fejtek, petr.fejtek@profipf.cz, 603558880. Inzerce: Pavel Horský, pavel@a11.cz, 
775940614; Lukáš Zíta, lukas.zita@a11.cz, Marketing: Jan Kulich, jan.kulich@a11.cz. 
Předplatné www.profiMR.cz nebo Jiří Junek tel. 606 426 833. 

Profi Poradenství & Finance 
právě vychází 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉMA ČÍSLA: PORADENSKÝ TRH  
• Poradci sjednali finanční produkty v celkové hodnotě  
přes 18 miliard korun 
 

• Jaroslav Besperát: Pojistný trh určitě nepropadne 
• Covid nebyl a nebude „zadarmo“ 
• Portál FiLiP pomáhá klientům plnit finanční cíle a sny  
a poradcům dává do ruky konkurenční výhodu 
• Covid-19 prověřil české peněženky, lidé chtějí více spořit  
a rozumněji utrácet  
• Finance a reality lákají 
• Marek Černoch: Regulace musí být vyvážena  
dobrými podmínkami pro podnikání  
 
HYPOTEČNÍ TRH 
• Úbytek turistů lokálně zlevnil byty, pokles sazeb hypoték zlepšuje 
dostupnost bydlení 
• Mimořádné splátky hypoték ztraceny ve slepé uličce 
• Jak banky počítají poplatek za předčasné splacení? 
• U stavebního spoření klesají úroky. Rozhodovat budou akce 
• Češi se bojí prodeje pod cenou a drahé provize 
• Legislativní novinky hypotečnímu trhu pomohou 
 
POJIŠŤOVNICTVÍ 
• Neživotní pojištění bude zřejmě i nadále dominovat 
• Z pojišťovny do broker poolu 
• Deset důvodů, proč nepokračovat ve starém životním pojištění 
• Podpojištění začínají lidé rozumět 
 
INVESTICE 
• Záhada pandemie, ale i pravidelných investic 
• Dluhopisy jako globální třída aktiv jsou nejdražší v historii 
 
 

Objednejte si předplatné odborného  

časopisu Profi Poradenství & Finance  

za 1150,- Kč na celý rok na www.profipf.cz       


