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Inflace pokračuje v poklesu 
Meziměsíční pokles spotřebitelských cen o 0,6 % 

se promítl do meziročního porovnání jen nepatrně, te-
dy o 0,1 %. Meziměsíční pokles byl ale jen díky lev-
nější dovolené, bez toho by byl de facto nulový. Mezi-
roční růst cen potravin a nákladů na bydlení v září si-
ce zpomalil, ale alkohol a tabák zdražování zrychlily a 
dražší byly i stravovací a ubytovací služby, rekreace a 
kultura či bytové vybavení. 

Kompenzace se rozbíhají 
Podnikům i podnikatelům zasaženým restrikcemi 

vláda schvaluje podpůrné programy. Nejvíce 1 až 3 
miliardy korun půjde zřejmě na restaurace, bary a 
hotely, Covid kultura má objem 750 milionů korun, na 
sport bude určeno 500 milionů, provozovatelům auto-
busů půjde až miliarda, kolem 700 milionů na ve-
letrhy apod. Důležitým programem je 50% příspěvek 
státu na nájemné celkem tři měsíce. Na ušlé mzdy se 
ale připívat nebude. Vláda bude jednat také o pro-
dloužení programů Antivirus. 

Nobelovy ceny za aukce 
Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali američtí 

ekonomové Paul Milgrom a Robert Wilson za vylepšení 
teorie aukcí a návrh jejich nových formátů. Aukci lze 
použít zejména, když není známa tržní cena. Laureáti 
zkoumali, jak využít specifická pravidla různých typů 
aukce, ze kterých mají prospěch prodejci, kupující i 
daňoví poplatníci po celém světě. 

Růst tržeb nebyl přesvědčivý 
Růst tržeb tuzemských obchodníků pokračoval i  

v srpnu. Meziročně byly očištěné tržby vyšší o 1,6 %, 
meziměsíčně o 0,3 %. Rostl opět hlavně online prodej. 

Ministryně Maláčová tweetuje 
Antivirus A pojede do konce roku v ještě lepší ver-

zi! Při uzavření dosáhne od října firma na 100 % vy-
placené náhrady mzdy vč. odvodů max. do výše  
50 000 Kč! Nenecháme firmy padnout na dno. 

Velký liberační balíček 
Ministerstvo financí vydává „generální pardon“ 

o odložení daňových povinností podnikatelům, jejich 
činnost byla bezprostředně omezena vládním naříze-
ním. Podnikatelé s převážnou činností v oborech po-
stižených vládními zákazy, mají nově automaticky od-
loženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční 
daně se splatností v období nouzového stavu. Stačí, 
aby Finanční správě zaslali emailem oznámení, že spl-
ňují podmínky. 

Erár má zlaté dno 
Mzdy v Česku dlouhodobě rostou. Nejrychleji 

ovšem státním zaměstnancům a úředníkům, u nichž 
je průměrná hrubá mzda o 4000 korun vyšší než u lidí 
pracujících v soukromé sféře. U mediánu, který pro 
určité skupiny profesí lépe vypovídá, je rozdíl dokonce 
skoro 8000 korun. Průměrná hrubá mzda v soukromé 
sféře byla 36 593 korun s růstem od 1. čtvrtletí  
o 2,1 %. Ve státní správě byla průměrná mzda  
40 572 korun s nárůstem o 8 %. 

Bytů bude zase méně 
Stavební firmy v ČR 

zahájily letos do konce 
srpna stavbu 6865 bytů 
v bytových domech, 
meziročně o 12,2 % 
méně. Nejvíce jich bylo 
v Praze, kde jejich počet 
klesl o 9,7 % na 2668. Počet zahájených staveb ro-
dinných domů v ČR meziročně vzrostl o 1,7 %. 

Je 60% snížení emisí možné? 
Evropský parlament schválil návrh na přísnější 

omezení emisí skleníkových plynů než plánuje Evrop-
ská komise. Země EU mají zredukovat do roku 2030 
zplodiny o 60 % proti hodnotám z roku 1990. Některé 
však považují za příliš ambiciózní již zářijový návrh 
komise na 55% snížení. Dosavadní cíl akceptovaný 
všemi členskými státy počítal se 40% snížením emisí. 

Odklad Pojišťovny roku 
Kvůli vyhlášení nouzového stavu se galavečer k 

vyhlášení výsledků ankety Pojišťovna roku 2019–2020 
přesouvá z plánovaného 14.10. na 1. prosince 2020 a 
hlasování v anketě se prodlužuje o měsíc, tedy do  
6. listopadu. 

Miliardy za hambáče 
Tržby řetězce McDonald‘s loni v ČR vzrostly  

o 11,2 %, když lidé za hamburgery, hranolky nebo 
snídaňová menu utratili rekordních 6,47 miliardy ko-
run. Společnost prodává restaurace svým franšízovým 
licenčním partnerům. 
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Počet podnikatelů vzrostl, ale… 
V září začalo podnikat 5817 lidí a 1887 lidí naopak 

živnost ukončilo. Počet podnikatelů se tak v září zvýšil 
o 3930, což je nejvyšší čistý přírůstek od ledna 2012. 
Ovšem zároveň podle CRIF v září přerušilo živnost 
9489 podnikatelů, což je nejvíce od března. Celkem 
podle Bisnode přerušilo živnost za první tři kvartály víc 
než 74 000 osob, tedy o 35 % víc než ve stejném obdo-
bí loňského roku a o 55 % víc než v roce 2018. 

Naše nezaměstnanost stále nízká 
Stagnaci nezaměstnanosti i v září na 3,8 % potvr-

dila i oficiálně zveřejněné číslo. Navzdory extrémní re-
cesi a propouštění v průmyslu řady nezaměstnaných 
stále nehoustnou. Pomáhá antivirus, i když jeho čer-
pání z 800 000 kleslo již k pouhým 100 000 pracov-
ních míst. Mnohé firmy navíc stále bojují s nedostat-
kem zaměstnanců. 

Byty stále zdražují 
Podle Eurostatu me-

ziroční růst cen domů a 
bytů v Česku ve dru-
hém čtvrtletí zpomalil 
na 7,7 % (o čtvrtletí 
dřív o 8,6 %). Poraden-
ská společnost Deloitte 
uvádí, že průměrná na-
bídková cena volných nových bytů v Praze na konci 
srpna meziročně vzrostla o 6,5 % na 117 200 Kč/m2, 
když tempo růstu cen zůstává poslední rok a půl zhru-
ba stejné. Počet volných dostupných bytů v nabídce 
developerů meziročně stoupl o 13,6 % na 6179. 

Podle dat společnosti FérMakléři.cz byty v největ-
ších městech Česka ve 3Q nadále zdražovaly, meziroč-
ně nejvíc v Hradci Králové (o 22,1 %), Ostravě  
(o 21,8 %) a Ústí nad Labem (o 20,6 %). Nejdražší 
byty byly v Praze s průměrnou cenou 105 307 Kč/m2, 
nejlevnější v Ústí nad Labem s cenou 26 163 Kč/m2. 

Letní euforie vyprchala všude 
Institut ZEW říká, že současný nárůst případů ne-

moci Covid-19 zvýšil nejistotu ohledně budoucího eko-
nomického vývoje, stejně jako vyhlídka na brexit bez 
dohody či situace před prezidentskými volbami v USA. 
V eurozóně index očekávání ZEW v říjnu klesl na  
52,3 b. z předchozích 73,9 b. I v Německu index oče-
kávání ZEW v říjnu klesl na 56,1 b. (odhad 72,0 b.) 
proti předchozím 77,4 b. 

MMF: svět letos lépe, Česko ne 
Světová ekonomika letos podle Mezinárodního mě-

nového fondu klesne o 4,4 % (odhad z června  
-4,9 %). Výhled zlepšil jak pro ekonomiku USA a eu-
rozóny, byť stále s bezprecedentně silném poklesu 
HDP: v USA o 4,3 %, v eurozóně o 8,3 %. Čínu by le-
tos měla růst tempem 1,9 % proti původnímu předpo-
kladu 1,0 %.  V roce 2021 by měl růst globální ekono-
miky činit 5,2 %, když předchozí prognóza pracovala s 
růstem 5,4 %. Pro ČR výhled letošního poklesu o 6,5 
% MMF nezměnil, pro rok 2021 ale zhoršil růst na úro-
veň 5,1 % proti výhledu z dubna, kdy nám předpoví-
dal svižnější zotavení a růst o 7,5 %. 

Projekt Fragment byl zahájen 
Skupina Trigema se pouští do nájemního bydlení.  

V pražském Karlíně začala stavba nové architektonické 
dominanty. Do dvou let zde za 1,25 miliardy korun vy-
roste výjimečný rezidenční projekt Fragment, který je 
výsledkem spolupráce skupiny Trigema s architekto-
nickým studiem Qarta architektura a umělcem Davi-
dem Černým. Investorem, developerem a stavitelem 
je skupina Trigema. 

Struktura ekonomiky se změní 
Pandemie covidu-19 změní strukturu české ekono-

miky, jejímž tahounem se stanou podnikové služby. 
Podle studie oborové asociace ABSL a společnosti Mc-
Kinsey & Company díky schopnosti fungovat v plně di-
gitálním prostředí a přinášet inovace obor dále poros-
te. Za 5 let bude ve více než 500 centrech podniko-
vých, inovačních a IT služeb v ČR pracovat 180 000 
zaměstnanců. Dnes v ČR funguje 310 center, které za-
městnávají 120 000 lidí. 

Další odklad splátek není třeba 
Banky nevidí důvod pro obnovení vládního morato-

ria na odklad splátek úvěrů. Klientům nabízejí indivi-
duální pomoc, uvedla Česká bankovní asociace. 

Pilulka má úspěch 
Zájem o lékárenský e-shopu Pilulka.cz při vstupu 

na pražskou burzu Start předčil očekávání. Přestože 
do konce úpisů zbývá ještě týden, investoři už upsali 
všech 800 tisíc nabízených akcií, většinou u maximální 
možné indikativní hodnoty 425 korun. Pilulka tak může 
počítat s více než 300 miliony korun. 

GČP uvádí na trh ProfiPlán 
Generali Česká pojišťovna představila novou verzi 

pojištění pro podnikatele a právnické osoby ProfiPlán. 
Významným rysem je vysoká variabilita, modularita 
jednotlivých pojištění a díky vysoké míře digitalizace 
(vč. biometrického podpisu) lze pojištění sjednat na 
dálku. 

CETV skončila na burzách 
Po převzetí CME skupinou PPF byly 

akcie CME staženy z burz (na pražské 
burze se s nimi přestalo obchodovat  
9. října). Investorům, kteří do této 
doby akcie neprodali, za ně dostanou 
finanční plnění v dolarech. Pozici ge-
nerálního ředitele CME s okamžitou platností převezme 
finančník Didier Stoessel se odpovědností za český, 
slovenský, rumunský a slovinský trh. 

Fixluje se všude 
Až 60 % úvěrů poskytnutých v rámci programu 

britské vlády Bounce Back na podporu podniků v době 
koronavirové krize možná nebude nikdy splaceno. 
Podle britského Národního kontrolního úřadu jsou dů-
vodem podvody, organizovaný zločin a platební ne-
schopnost firem. Daňoví poplatníci by tak mohli přijít 
až o 26 mld. liber. 

 

č. 37/2020 strana  2 www.profipf.cz 



 

č. 37/2020 strana 3 www.profipf.cz 

Banky stále bez dividend 
Evropská centrální banka chce mít jasno ohledně 

ekonomických výhledů a robustnosti modelů bank v 
kapitálovém plánování předtím, než jim umožní opět 
vyplácet dividendy, sdělil ředitel ECB Andrea Enria de-
níku Handelsblatt. 

Mzdy už klesají i v Japonsku 
Japonské reálné mzdy očištěné o inflaci klesly již 

šestý měsíc v řadě. Údaje ministerstva práce ukázaly, 
že reálné mzdy, klíčový barometr kupní síly domácnos-
tí, klesly v srpnu oproti předchozímu roku o 1,4 %, po 
červencovém poklesu o 1,8 % 

Trh prý vsadil na Bidena 
Dluhopisové fondy za 

uplynulý týden získaly 25,9 
miliardy dolarů (596 miliard 
Kč), což je druhá nejvyšší 
týdenní částka v historii. 
Podle BoA výsledek napoví-
dá, že trh v nadcházejících prezidentských volbách ve 
USA počítá s jasným vítězstvím demokrata Joea Bide-
na. Naproti tomu akciové fondy přilákaly 4,4 miliardy 
dolarů. Americké akcie posílily v naději na schválení 
nového balíku opatření na podporu ekonomiky a inves-
tory uklidňují rostoucí preference Joea Bidena v před-
volebních průzkumech. 

GE má stále potenciál 
Americká investiční banka Goldman Sachs nastavila 

investiční doporučení akcií průmyslového gigantu Ge-
neral Electric na stupeň „buy“ při cílové ceně 10 dolarů 
za akcii. Současný generální ředitel General Electric 
Larry Culp zahájil v době svého nástupu před dvěma 
lety proces transformace společnosti – štíhlejší, struk-
turálně produktivnější firma s lepší kapitálovou disciplí-
nou. 

Londýn prodal italskou burzu 
Provozovatel londýnské akciové burzy, společnost 

LondonStock Exchange (LSE), přijal nabídku panevrop-
ské burzovní sku-
piny Euronext na 
převzetí italské 
akciové burzy 
Borsa Italiana. 
Zaplatí za ni 
4,325 miliardy 
eur (117,6 mili-
ardy Kč).  

LSE koupila milánskou burzu v roce 2007 za 1,6 mi-
liardy eur a jejím prodejem chce získat souhlas regulá-
torů s převzetím poskytovatele finančních informací 
Refinitiv za 27 miliard dolarů (624 miliard Kč). 
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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 
 
 

Objednejte si předplatné odborného  
časopisu Profi Poradenství & Finance  
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