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Spotřeba domácností klesla 
Spotřeba domácností reálně klesla oproti předcho-

zímu čtvrtletí o 4,4 %, přestože podle sezónně očiště-
ných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů do-
mácností proti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl  
o 0,3 % (díky vládní podpoře zaměstnanosti, bez ní 
by se snížily o 7,1 %). Míra úspor kvůli nejisté situaci 
vzrostla o 5,3 p. b. a podle ČSÚ byla nejvyšší v histo-
rii měření. 

Biliony eur hledají přístav 
Mimořádná stimulační podpora Evropské centrální 

banky má jako důsledek přebytečnou hotovost, která 
putuje po ekonomice eurozóny a podle agentury Blo-
omberg poprvé překonala hranici 3 bilionů eur. 

Chalupy jsou v kurzu 
Meziročně podle realitního portálu Vitio.cz poptáv-

ka po rekreačních objektech za devět měsíců vzrostla 
o cca 28 %, přičemž ceny ve srovnání s minulým 
rokem vzrostly zhruba o 18 %. Výhledově bude větší 
zájem o chalupy, které už nepotřebují rekonstrukci. 

Akcie bank zatím pláčou 
České akcie za tři čtvrtletí klesly podle indexu PX 

téměř o 23 %. Byly tak ve světě jedny z nejhorších, 
kdy příčinou byl zejména vysoký 44% podíl titulů z 
nejvíc zasaženého finančního sektoru. Ještě hůř do-
padla rakouská burza, jejíž hlavní index ATX z téhož 
důvodu ztratil od začátku roku téměř 34 %. Naopak 
hlavní index Vietnamu HNX30 zpevnil od začátku roku 
o více než 40 % zejm. díky nízké nákaze koronavi-
rem. 

Stroukal jde do CREDITAS 
Ze skupiny Roklen zamířil Do-

minik Stroukal do Banky CREDI-
TAS, kde bude jak hlavní ekonom 
zodpovědný především za výzkum 
a makroekonomické prognózy a 
jejich komunikaci uvnitř banky i 
směrem k veřejnosti. Ve spoluprá-
ci s vedením se bude podílet i na 
dalším rozvoji banky. 

Aukce na 5G bez ČEZu 
Do aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G se 

přihlásilo sedm uchazečů. Jejich jména Český teleko-
munikační úřad v této fázi nezveřejní. Nouzový stav, 
který bude platit od pondělí, nebude mít na aukci vliv. 
Do aukce se (bohužel) nepřihlásil energetický gigant 
ČEZ. Navíc všichni tři současní mobilní operátoři O2 
CR, Vodafone i T-Mobile podmínky domácí aukce na-
padli ať již žalobami k místnímu soudu či stížností k 
Evropské komisi. 

Schodek zatím čtvrt bilionu 
Schodek rozpočtu ke konci září stoupl na 252,7 mi-

liardy korun. Jde o nejhorší zářijový výsledek od vzni-
ku České republiky. Loni ke konci září byl schodek 21 
miliard korun. Příjmy rozpočtu byly výrazně pozname-
nány vládními opatřeními v boji proti koronavirové 
pandemii. 

Za zprávy Google zaplatí 
Google v příštích třech le-

tech zaplatí miliardu dolarů 
(skoro 23 miliard korun) me-
diálním společnostem za vy-
užívání jejich obsahu, ozná-
mil šéf podniku. 

DAX se asi změní 
Německý provozovatel akciových trhů Deutsche 

Börse chce zvýšit počet firem ve svém hlavním indexu 
DAX na 40 ze stávajících 30. Po kritice a skandálech 
hodlá také zpřísnit podmínky členství v něm a nastíni-
la navrhované reformy v návaznosti na účetní skandál 
Wirecard. Investoři mohou návrhy připomínkovat do 
4. listopadu. 

Účetnictví pokročí k IFRS 
Použití mezinárodních účetních standardů při se-

stavování účetní závěrky by mělo být rozšířeno na 
banky, vybrané finanční instituce a pojišťovny. Ty již 
dnes předávají dohledovým orgánům informace podle 
těchto standardů. Zároveň by firmy, které tyto stan-
dardy využijí i pro stanovení základu daně z příjmu, 
měly nižší administrativní zátěž. Vyplývá to z návrhu 
věcného záměru nového zákona o účetnictví, který 
schválila vláda. 

Propad exportu bolí 
Český export by letos podle odhadů Asociace ex-

portérů mohl kvůli krizi vyvolané pandemií koronaviru 
klesnout o 300 až 500 miliard korun z loňských re-
kordních 4,57 bilionu korun. Dostal by se tak na úro-
veň mezi roky 2016 a 2017, tedy o čtyři až pět let 
zpět. Podle místopředsedy Asociace exportérů Otto 
Daňka by se odhad poklesu o asi 300 miliard naplnil 
při optimistickém vývoji. „Při realisticko-pesimistické 
předpovědi by výpadek mohl být až 400 miliard ko-
run,“ řekl s tím, že do všech předpovědí vstupuje 
mnoho neznámých. 

Za tři týdny splácet! 
Dlužníkům, ale i bankám se blíží konec splátkové-

ho moratoria jehož důsledkem jsou půjčky odložené  
k 25. září v sumě přes 445 miliard korun (z toho do-
mácnosti 253 miliardy korun). Od 1. listopadu musí či 
by měli dlužníci opět splácet. 
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Moneta pomůže dlužníkům 
Nejpozději do konce roku plánuje MONETA předsta-

vit restrukturalizační programy pro klienty, kteří se i 
po ukončení zákonného odkladu splátek budou nachá-
zet v ekonomicky obtížné situaci. Návrhy řešení se bu-
dou týkat hypoték, spotřebitelských úvěrů i komerční-
ho financování malých firem a živnostníků. 

Bankrotů u nás přibývá 
V září bylo podáno nejvíce návrhů na bankrot ob-

chodních společností za poslední rok – proti srpnu se 
zvýšil o 60 %. Dále 
bylo podle analýzy 
CRIF v září vyhlášeno 
56 bankrotů obchod-
ních společností, 642 
bankrotů fyzických 
osob podnikatelů a 
1493 osobních 
bankrotů. V září bylo 
zároveň podáno 93 
návrhů na bankrot obchodních společností, 645 návrhů 
na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1494 návrhů 
na osobní bankrot. 

Vládní dluh v 2. čtvrtletí vylétl 
Vládní dluh v Česku stoupl ve druhém čtvrtletí le-

tošního roku meziročně o 446,9 miliardy Kč na 2,2635 
bilionu korun, což je nejvíce za posledních 20 let. Míra 
zadlužení podle údajů ČSÚ vzrostla oproti loňsku z 
32,60 % HDP, který představuje výkon české ekono-
miky, na 39,92 %. 

Sberbank šokuje sazbou 1,99 % 
Sberbank od října přichází na trh s naprosto jedi-

nečnou nabídkou bonusových úrokových sazeb ve výši 
1,99 % ročně. Získá ji každý, kdo si požádá během říj-
na a listopadu o FÉR Půjčku či FÉR Konsolidaci pro 
všechny výše úvěrů od 50 tisíc do 1 milionu korun, 
kteří mají dobrou platební morálku. Výhodná je nabíd-
ka i pro konsolidace stávajících úvěrů. 

Excelentní start J&T INVESTMENTS 
Již během prvního měsíce od zahájení aktivní distri-

buce získal nový investiční fond J&T INVESTMENTS do 
správy 3 miliardy korun. Vedle privátních investorů, 
kteří jsou ve fondu zastoupeni bezmála polovičním po-
dílem, do něho vložily prostředky také společnosti 
blízké skupině J&T včetně samotné J&T BANKY. Fond, 
v jehož čele stojí spoluzakladatel skupiny J&T Patrik 
Tkáč, si klade za cíl nabídnout klientům možnost spo-
luinvestovat do příležitostí a projektů vznikajících v 
okolí zakladatelů a dlouholetých partnerů skupiny J&T. 

Pilulka na burze 
Pilulka.cz má všechny potřebné dokumenty pro úpis 

na trhu START pražské burzy: úpis probíhá od 6. do 
20. 10., vypořádání 23. 10., první obchodní den  
26. 10. 2020. Minimální cena 350 Kč, maximální 424 
Kč, lot 80 ks, při kroku kotace 2 Kč. Podle Petra Kobli-
ce je zájem, který se začíná budovat kolem této emi-
se, enormní. 

Statisíce aut v depozitu 
Že se v krizové době z provozu „odhlásí“ mnohé 

autobusy i náklaďáky, je pochopitelné, ale možná pře-
kvapí, že této možnosti využívá k začátku září téměř 
čtvrt milionu osobních automobilů. Jde o možnost 
vlastníka vozidla na dobu max. 12 měsíců odevzdat 
registrační značky, a vyhnout se tak povinnosti platit 
povinné ručení. Celkem jde o 386 tisíc vozidel, bohu-
žel podle analýzy Pillow pojišťovny nejsou historická 
data k dispozici. 

Nejen Nova Kellnerova 
Evropská komise schválila převzetí CETV ze strany 

PPF Group N.V. Dnem dokončení transakce je 13. říjen 
2020, každé akcii typu A vznikne nárok na 4,58 dolaru 
(cca 105 korun) v hotovosti a akcie následně zanikne. 
Součástí CETV jsou televizní stanice v pěti zemích CEE 
včetně české skupiny Nova se zasaženou populací ko-
lem 45 milionů lidí. Akcionáři schválili nabídku na pře-
vzetí od PPF v hodnotě transakce asi 2,1 miliardy do-
larů (přes 48 miliard Kč). 

Tweety vrtí nejen psem 
Americký prezident Donald Trump přerušil jednání s 

demokratickými zákonodárci o novém balíku pomoci 
na podporu ekonomiky zasažené pandemií nemoci co-
vid-19. „Jednání se mají uskutečnit až po jeho opětov-
ném zvolení,“ uvedl Trump na svém účtu na twitteru. 
Americké akciové trhy reagovaly na Trumpovo ozná-
mení prudkým propadem. 

Airbnb nezemřela, naopak 
Americká společ-

nost Airbnb, která 
zprostředkovává uby-
tování v soukromí, 
hodlá v rámci připra-
vovaného vstupu na 
burzu získat zhruba tři 
miliardy dolarů (téměř 
70 miliard Kč). Agen-
tuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se situací. 
Firma chce podle nich využít nečekaně výrazného oži-
vení svých aktivit z útlumu způsobeného koronaviro-
vou krizí. 

Náš průmysl zabrzdil 
Zatímco v předchozích třech měsících firmy dohá-

něly kovidový skluz, v srpnu se tento pozitivní trend 
zastavil, když výroba meziměsíčně poklesla o necelé 
procento (v srpnu klesla o 8,0 % proti předchozímu 
poklesu o 4,9 %). Meziročně byla produkce průmyslu 
o 5,5 % níž při ještě slabších výsledcích automotive, 
který navíc hlásí i o 12 % nižší nové zakázky. V srpnu 
se ani stavební výroba nevrátila k růstu. 

Když nám půjčují… 
Vláda zřejmě Sněmovně navrhne „volební“ rozpočet 

na příští rok se schodkem 320 miliard. A v bezstarost-
né dluhové jízdě bude pokračovat. Za rok předloží roz-
počet se schodkem jen o něco nižším – zatím si naplá-
novala deficit 286 miliard. 
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Byty ve Smíchov City 
Kolem smíchovského nádraží, kde vzniká nová čtvrť 

Smíchov City developera Sekyra Group se metr čtve-
reční nového bytu prodává v průměru za 140 tisíc ko-
run. Přesto už je podle Sekyry 45 % bytů z první fáze 
prodaných. Ovšem v právě zahájeném prodeji bytů na 
Rohanském ostrově jsou ceny ještě o něco vyšší. 

MALL Pay s vlastní kartou 
Po získání licence ČNB nabídl fintech MALL Pay nově 

zákazníkům čtyři zákaznické účty s limity do 50 000 
korun s odložením platby až na 50 dnů a vlastní skipo-
vací platební kartu, která se svými vlastnostmi podobá 
kreditce. Ověření při sjednávání nových produktů pro-
bíhá online přes zákaznickou zónu MALL Pay nebo pro-
střednictvím aplikace během několika minut. 

Akciovky bez správní rady 
Zhruba 7000 akciových společností, které mají mís-

to představenstva a dozorčí rady statutárního ředitele 
a správní radu, si bude muset od příštího roku změnit 
stanovy a struktury.  

Novela zákona o obchodních korporacích totiž od 
ledna 2021 ze zákona odstraňuje institut statutárního 
ředitele, informovaly poradenské společnosti Bisnode  

a Apogeo. 

Reality zdražují v celé Evropě 
Nejnovější výsledky z realitního trhu zemí EU uka-

zují, že ceny nemovitostí většinou nepřestaly růst ani  
v době nejhlubší recese. Ve druhém čtvrtletí letošního 
roku se tak v celé unii zvýšily ve srovnání s předcho-
zím kvartálem o 1,5 %, meziročně poskočily o 5,2 %. 
V ČR se ve druhém čtvrtletí zvýšily ceny bytů me-
zikvartálně o 1,6 % (tj. nejpomaleji za posledních 2,5 
roku), nicméně i tak byly meziročně dražší o 7,7 %  
a tempa vývoje cen starších a nových bytů se téměř 
srovnala.  

V USA bez dividend bank 
Americká centrální banka (Fed) kvůli koronaviru 

prodloužila až do konce roku omezení výplaty dividend 
a zákaz odkupu vlastních akcií pro velké banky. 

Nesplácet dluhy bude víc firem 
Šok způsobený pandemií nemoci covid-19 může v 

USA a Evropě v příštích devíti měsících zdvojnásobit 
podíl firem, které budou v prodlení se splácením svých 
závazků. Zpráva ratingové agentury S&P Global ale do-
dává, že rekordní tempo snižování ratingu z posledních 
měsíců nyní zpomaluje.  

S&P odhadla, že podíl firem ve zpoždění při splácení 
závazků se v USA zvýší na 12,5 % z nynějších 6,2 %, 
v Evropě by měl vzrůst na 8,5 % z 3,8 %. 
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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 
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za 1150,- Kč na celý rok na www.profipf.cz       


