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Boom hypoték pokračuje 
Září se objemem poskytnutých hypoték přes 22 

miliardy korun stalo pátým nejúspěšnějším měsícem v 
historii Fincentrum Hypoindexu a trh již jen krůček od 
rekordu. Průměrná úroková sazba hypoték klesla již 
šestý měsíc v řadě, tentokrát stejně jako v srpnu o 
čtyři bazické body na hodnotu 2,07 %. Za posledních 
šest měsíců se propadla o 0,37 procentního bodu a od 
loňského února klesla již o téměř jeden procentní 
bod. 

Digitalizace v ČR zaostává  
Od jara v Česku přibylo 1,3 milionu nových uživa-

telů on-line služeb. Digitální služby využívá až 83 % 
Čechů, zatímco před krizí to bylo 69 %. Česko tak po 
nástupu koronavirové krize dosahuje nejvyšší rozšíře-
ní digitálních služeb mezi státy CEE. Podle studie spo-
lečnosti McKinsey & Company je ale růst české digi-
tální ekonomiky v poslední době pomalejší než růst 
ekonomik vyspělých. Přímo brutálně zaostáváme ve 
schopnosti spolupracovat. Přitom jestli bude něco roz-
hodovat o postcovidové digitalizaci, tak je to přede-
vším schopnost spolupracovat mezi státem, byzny-
sem, neziskovým sektorem a občany. 

EET jde do očistce 
Jako duše „mírných“ hříšníků musí čekat na roz-

hodnutí vyšší moci, zda dobře zpytovaly svědomí, tak 
odklad o dva roky bude rozmyslet příští vláda, zda jde 
vůbec o racionální ne-li přínosný systém. 

Stát dluží přes 2 biliony 
Státní dluh České republiky stoupl za tři čtvrtletí o 

431,7 miliardy na 2,07 bilionu korun. Podle minister-
stva financí je za růstem dluhu především vydávání 
státních dluhopisů s cílem zajistit krytí letošního 
schodku státního rozpočtu až 500 miliard korun. Na 
každého Čecha tak hypoteticky připadá dluh zhruba 
194 000 korun, ovšem proti konci června státní dluh 
klesl o 85 miliard korun. 

 

Další omezení i kompenzace 
Řada zpřísnění kvůli pokračujícímu šíření nákazy a 

rychlého plnění kapacit nemocnic postihne další seg-
menty ekonomiky. Vláda tedy rozhodla o pokračování 
mnohých kompenzačních programů, např. Covid ná-
jemné, Antivirus A nebo obdoby pětadvacícky pro 
OSVČ. 

Paušální daň do milionu 
Paušální daň budou podle rozpočtového výboru 

moci uplatnit živnostníci neplátci DPH, ale podle od-
borníků by neušetřilo zhruba 90 % živnostníků. Je 
jednoduchá, ovšem reálně si mohou polepšit pouze ti 
s nižšími výdajovými paušály a bez slev na vyživova-
né děti či manželku. 

 Mládí vpřed! 
Šestice mladých „ajťáků“ po čtyřech letech budo-

vání své firmy Integromat umožňující komunikaci růz-
ných aplikacích prodala tuto svou firmu německé spo-
lečnosti Celonis při valuaci při 100 milionů dolarů, te-
dy cca 2,3 miliardy korun. 

Třetině lidí klesly příjmy 
Přibližně třetině lidí ubylo peněz, protože přišli o 

zaměstnání nebo jim zaměstnavatel snížil mzdu či jim 
klesly tržby. Podle průzkumu banky ING má jen třeti-
na lidí finance pod kontrolou a je připravená na další 
nenadálé výpadky příjmů. Na základě zkušeností z 
uplynulých měsíců přemýšlí o spoření víc než v minu-
losti přes 40 % lidí, ale téměř pětina Čechů tvrdí, že 
spořit nemá z čeho. 

Pilulka má obří úspěch 
Společnost Pilulka Lékárny, a.s. (PINK, ISIN 

CZ0009009874) úspěšně upsala 725 040 kusů akcií 
při víc než pětinásob-
ném zájmu za maxi-
mum cenového rozpětí 
a stala se nejúspěšněj-
ší emisí na trhu START. 
Společnost obdržela od 
investorů rekordní 
částku přes 307 milio-
nů korun a její hodnota 
přesáhla miliardu ko-
run. 

Počty bankrotů vzrostou 
V září se proti srpnu podle CRIF počet návrhů na 

bankrot obchodních společností zvýšil o 60 % na 93 
návrhů, což je nejvyšší úroveň od října minulého 
roku. V září bylo dále vyhlášeno 56 bankrotů obchod-
ních společností, 642 bankrotů fyzických osob podni-
katelů a podáno dalších 645 návrhů. 
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Vyšší životní minimum 
MPSV navrhuje zvýšit od ledna životní minimum. 

Pro samotného dospělého by vzrostlo z nynějších  
3860 Kč na 4990 Kč, tedy zhruba o 23 %. U dospělých 
a dětí v rodině by se pak částka zvedla o 25 až 34 %, 
čímž by vzrostlo o tisícikorunu na 3490 Kč. 

Insolvence letí vzhůru 
V Česku byl v září sepsán nejvyšší počet nových in-

solvenčních návrhů za posledních šest měsíců. V září 
bylo podáno 2442 nových insolvenčních návrhů. Zvýšil 
se i jejich počet oproti srpnu s více než 11% nárůs-
tem. Navíc jde podle společnosti Insolvence 2008 o 
nejvyšší hodnota od letošního března. 

Zahraniční obchod v problémech 
Český zahraniční ob-

chod se zbožím kvůli 
pandemii zaznamenal od 
ledna do srpna pokles u 
vývozu a dovozu asi o 
desetinu. Bilance byla 
meziročně nižší o 42 
mld. Kč (největší výkyvy 
byly v březnu a dubnu). 
Podle ČSÚ nejvíce klesl obchod s Německem, naopak 
výrazně vzrostl dovoz z Číny. Propad českého zahra-
ničního obchodu se projevil především u motorových 
vozidel. 

Spring Electric zaútočí 
Nový model rumunské automobilky Dacia skupiny 

Renault přijde na trh jako „nejlevnější“ elektromobil. 
Německý Auto Bild spekuluje o základní ceně na úrov-
ni 11 tisíc eur, tedy zhruba 300 tisíc korun. Obvykle 
dobře informovaný francouzský L'Argus píše o ceně 
kolem 15 tisíc eur, v přepočtu zhruba 410 tisíc korun – 
ale před státními pobídkami (ve Francii až 5000 eur). 

Signál výrobních cen 
Index cen výrobců v září meziměsíčně vzrostl  

o 0,2 % (odhad 0,0 %) proti předchozímu poklesu  
o 0,3 % a meziročně klesl o 0,4 % (odhad -0,6 %) 
proti předchozím -0,5 %. Ceny v průmyslu v září zpo-
malily meziroční pokles na 0,4 % ze srpnových 0,5 %. 
V zemědělství klesly jedenáctý měsíc po sobě, pokles 
zrychlil na 3,5 %. 

Erste má na dividendu  
Erste Group Bank za fiskální rok 2019 navrhuje 

podmíněnou hotovostní dividendu ve výši 0,75 eura na 
akcii. Záleží na tom, zda regulační orgány změní „své 
současné doporučení zdržet se rozdělování akcionářům 
a zda nebudou platit žádná další zákonná omezení za-
kazující takové rozdělování“. 

Spořitelna převezme WS 
Česká spořitelna plánuje převzít české pobočky ra-

kouské banky Waldviertler Sparkasse. Transakci posu-
zuje ÚOHS, který o tom informoval na svých strán-
kách. Transakci potvrdil i mluvčí ČS Filip Hrubý. 

Liška jde na trh lišácky 
ČMSS nabízí slevu až 1500 Kč za uzavření smlouvy 

o stavebku, nově ale klesá úrokový bonus u stavební-
ho spoření, maximální možný výnos ze stavebka tak 
nyní dosahuje 3,6 %. Liška od října také přichází 
s vyšší slevou u nezajištěných úvěrů, kde sazby začí-
nají již na 3,5 %. 

Zonky inovuje servis 
Pro zvýšení zákaznické spokojenosti společnost Zonky 

zmodernizovala mobilní aplikaci. Žadatelům umožní rych-
lejší vyřízení půjčky, díky automatizaci často do 5 minut. 
Pro klienty investující do půjček je nový hlavní přehled 
investic, kde tak najdou nové nabídky i nejdůležitější no-
tifikace ze Zonky na jednom místě.  

V Evropě ceny „drží“ 
Spotřebitelské ceny v eurozóně v září meziročně 

klesly o 0,3 %, což je nová nejnižší hodnota za čtyři 
roky, přestože meziměsíčně ceny o 0,1 % vzrostly. 
Eurostat tak potvrdil předběžné údaje. V celé Evropské 
unii pak spotřebitelské ceny zpomalily růst na 0,3 %. 

Auta se alespoň rozjela 
Německý automobilový koncern Volkswagen i česká 

dceřiná značka Škoda Auto v září po koronavirovém 
propadu zvýšily odbyt. Skupina Volkswagen prodala 
933 600 aut, což je meziročně o 3,3 % více, Škoda 
Auto pak odbyt zvýšila o 2,6 % na 104 600 vozů. 
Podle průzkumů bude za 10 let třetina aut poháněná 
elektromotory. 

Omezení „nákazy“ na internetu 
Instagram se dohodl na opatřeních proti skryté re-

klamě takzvaných influencerů na své platformě, uvedl 
v pátek britský úřad pro hospodářskou soutěž a trhy 
CMA. Influenceři budou muset uvádět, zda za propa-
gaci produktu či služby něco dostali. Nebude tak sta-
čit, že se někde v příspěvku objeví slovíčko „ad“, tedy 
reklama. 

Obavy lidí o bydlení rostou 
Podle průzkumu 

Generali Investments 
třetině lidí v Česku 
zkomplikovala krize 
spojená s opatřeními 
proti šíření koronavi-
ru situaci s bydlením. 
Nejčastěji mají 
strach, že budou mít 
problémy s placením nájmu nebo hypotéky. Aktuální 
problémy s placením uvedlo 6 % Čechů, ale téměř dvě 
třetiny zejména mladších si uvědomují budoucí rizika a 
jsou ochotní snížit své nároky na vlastní bydlení. 

Z technologií do bank 
Příval politických a ekonomických změn dočasně 

ukončí silný výkon na technologických akcií a místo 
nich popožene ty nejvíce zasažené sektory, jako jsou 
banky a automobilky, říkají stratégové společnosti 
Goldman Sachs Group. 
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Smutné české prvenství 
Více než 3/4 obyvatel zemí EU podporují myšlenku, 

aby unijní instituce spojily čerpání společných peněz s 
dodržováním principů právního státu. Podle průzkumu, 
jehož výsledky zveřejnil Evropský parlament, má tato 
podmíněnost nejnižší podporu ze všech států u Čechů. 

Zadlužení vylétne globálně 
Globální veřejný dluh se letos v důsledku rozsáhlých 

vládních výdajů souvisejících s pandemií covidu-19 vy-
šplhá na rekord, který dosáhne téměř 100 procent roč-
ního výkonu světové ekonomiky. Podle MMF rozpočtové 
deficity vlád se letos zvýší na 12,7 % HDP z loňských 
3,9 %. 

Vyhneme se Huawei 
Společnost pro telekomunikační infrastrukturu CE-

TIN postaví mobilní síť 5G na technologiích firmy Erics-
son, uvedl na Twitteru člen představenstva PPF Vladi-
mír Mlynář. Ericsson má být výhradním dodavatelem 
technologií. CETIN je největším tuzemským provozova-
telem mobilních a pevných telekomunikačních sítí. 
Ostatní operátoři zatím dodavatele neoznámili. 

Norové v USA vydělali 
Norský státní investič-

ní fond, který je největší 
svého druhu na světě, 
vydělal ve třetím čtvrtletí 
412 miliard norských ko-
run (přes bilion českých), 
zejména díky růstu tech-
nologických akcií ve Spojených státech. V prvním polo-
letí přitom fond vykázal nejhorší hospodářský výsledek 
za svou historii ztrátou 188 miliard norských korun 
(470 miliard Kč). 

Monopoly jako terč 
Americké úřady podaly žalobu za zneužití dominant-

ního postavení na trhu a z omezování konkurence na 
Google (spekuluje se o prodeji prohlížeče Chrome spo-
lu s částí jeho reklamního byznysu). Přísnější regulaci 
velkých technologických firem plánuje přísnější regula-
ci i Evropská unie a giganti jako Facebook, Aplle, Ama-
zon a Google by měli nejen plnit přísněji regulační na-
řízení než jejich menší konkurenti, ale také poskytovat 
informace o tom, jak shromažďují informace. 

Vyspělé země klesnou víc 
Bloomberg Finance poukazuje na projekce MMF, 

podle kterých by světová ekonomika měla letos klesnout 
o 4,9 %, což je největší propad od Velké deprese. Vyspě-
lé země by přitom měly letos klesnout o 8 %. Příští rok by 
podle MMF mělo globální hospodářství růst o 5,4 %. 
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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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