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Spoříme nejvíc v historii 
Češi reagují na nejistou situaci kolem toho, jaká 

další ekonomická opatření stát kvůli koronavirové 
pandemii přijme, a připravují se na příchod krize. Da-
ta ČSÚ ukázala, že si obyvatelé Česka v období od 
dubna do června naspořili nejvíce peněz od vzniku sa-
mostatného státu v roce 1993. Hrubá míra úspor do-
mácností dosáhla úrovně 18,5 % a dosud nikdy tak 
vysoká nebyla. Ve stejném období loni se jednalo o 
12,4 %, ve druhém kvartálu roku 2018 šlo o 12,1 %. 

Výhled se zhoršuje 
„Odhadujeme, že kvůli dalším opatřením může být 

celkový propad HDP okolo 10 až 12 %, namísto pů-
vodních 8 %, která jsme předpovídali před měsícem. 
Záleží však na tom, jak dlouho budou opatření nako-
nec trvat, v jakém rozsahu či jak se celková situace 
podaří stabilizovat,“ říká prezident Svazu průmyslu 
ČR Jaroslav Hanák. 

Příští rok porosteme pomaleji 
ČBA v nové prognóze očekává, že ekonomika letos 

klesne kvůli epidemii koronaviru v průměru o 8 % (v 
červenci 7,5 %). Příští rok by pak ekonomika ale měla 
růst jen o 2 % kvůli dopadům nové vlny epidemie, 
když v červencové prognóze očekávala 5,3% růst. Na 
úroveň výkonu před krizí se tak česká ekonomika do-
stane pravděpodobně až v roce 2023. 

Krvavá akciová středa 
Investoři na evropských burzách pod vlnou celo-

státních karantén ztrácejí zbytky optimismu. Až 4% 
propad za den prohloubil poklesy, kdy Euro Stoxx 600 
největších evropských firem padl na pětiměsíční mini-
mum. Jen za uplynulé dva týdny ztratily evropské ak-
cie na hodnotě 8 %, německý DAX přes 10 %. Pokle-
sy zachvátily i americké trhy, které za jediný den 
ztratily přes 3,5 %, od začátku týdne přes 5,5 %. 

Moneta s lepším ziskem 
Moneta Money Bank říká, že nedávný prodej ne-

splácených úvěrů a změna úrokových sazeb u klient-
ských vkladů povede k růstu odhadu konsolidovaného 
čistého zisku za letošní rok na 2,4 z dřívějších 2,1 
mld. korun. 

Stavební spořitelny mění šéfa 
Novým předsedou Asociace 

českých stavebních spořitelen se 
stal Pavel Jirák, dlouholetý ma-
nažer v KB, od roku 2019 před-
seda představenstva a generální 
ředitel Modré pyramidy. Vystřídal 
tak Jana Jeníčka, který tento 
post zastával od roku 2018. Pa-
vel Jirák (na fotografii) byl dosud 
místopředsedou asociace. Novým 
prvním místopředsedou byl zvo-
len Libor Vošický a místopředse-
dou Petr Toman. 

Home office efektivnější 
Pokles produktivity práce zaměstnanců při práci z 

domova není tak velký jako na jaře, v průměru činí 
10 až 20 %. Firmy, kde bylo zavedení home officu 
alespoň trochu možné, se na tento způsob práce po-
stupně adaptovaly. Vyplývá to z analýzy poradenské 
společnosti Moore Czech Republic, podle které v prv-
ních měsících pandemie klesla efektivita práce až o 
třetinu. 

Zájem o bydlení roste 
Hypotéku má nyní více než pětina Čechů, tedy 

téměř 700 tisíc domácností a letos počet dále vzroste. 
Podle průzkumu ČBA Češi touží po vlastním bydlení a 
zároveň považují investici do nemovitostí za bezpeč-
nou a zajišťují se jí i na stáří. Podle poradce ČBA Vla-
dimíra Staňury nyní ve skupině lidí mezi 18 a 49 lety 
uvažuje o úvěru zhruba 400 tisíc lidí. Právě tato věko-
vá skupina patří k nejčastějším žadatelům, ale ti již 
nechtějí využívat poradce, protože se chtějí rozhodo-
vat na základě vlastní volby: „Projevuje se zde rozdíl-
nost generací,“ komentuje Staňujra. 

Naše důvěra zase padá 
Říjnové výsledky důvěry v české ekonomice 

v podstatě nepřekvapily. Důvěra klesá téměř napříč 
celým hospodářstvím, výjimkou je pouze průmysl, i 
když v případě vyhlídek do blízké budoucnosti jsou 
firmy pesimističtější. Průzkum proběhl ještě před 
hlavní vlnou omezování prodeje, takže příliš o novém 
rozpoložení obchodníků či služeb nevypovídá. Zatímco 
u firem se zlom nálad ještě v průběhu října nekonal, 
spotřebitelé měli jasno. Nejrychlejší propad jejich dů-
věry je toho jasným důkazem. 
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Pilulka pěkně zabrala 
Akcie společnosti Pilulka, které se první den začaly 

oficiálně obchodovat na trhu START pražské burzy, re-
gistrovaly nárůst z upisovací ceny 424 Kč o 17,92 % na 
500 Kč za akcii při celkově zobchodovaných 59 280 ks. 

Hamletovská otázka: 15 nebo 19? 
Teprve uvidíme, jakou variantu zrušení superhrubé 

daně poslanci přijmou, jestli vůbec nějakou. Podle ČM-
KOS by mohl rozpočet přijít příští rok o 94 miliard a 
v roce 2022 o 110 miliard korun, a „doplatí na to 
všichni,“ varoval šéf ČMKOS Josef Středula. Nyní je 
efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 %. 

Často nebude na splátky 
Více než čtvrtina malých a středních firem nebude 

mít na splátky svých úvěrů peníze. V sobotu přitom 
končí šestiměsíční období odkladu splátek úvěrů. Vy-
plývá to ze zářijového průzkumu společnosti Lidya me-
zi 330 podnikateli. 

Kreditní skóre pro každého 
Zonky spustilo novou 

službu Osobní skóre, která 
bezplatně spočítá důvěry-
hodnost žadatele o úvěr a 
jeho schopnost plnit své fi-
nanční závazky, tedy tzv. 
kreditní skóre. Dosud jen 
interní bankovní nástroj 
chce Zonky nabídnout a 
napovědět žadatelům o 
půjčku, co vše hraje roli při hodnocení úvěruschopnos-
ti včetně možností, jak si je časem vylepšit. 

Nájemní bydlení už „jede“ 
Developer Finep prodal balík 70 novostaveb na 

pražském Barrandově společnosti Zeitgeist AM. Jde 
ovšem o byty určené pro nájemní bydlení, v tomto 
segmentu šlo o první větší transakci, zatímco dosud 
institucionální investoři v Česku kupovali hlavně starší 
bydlení. Zájem mělo asi dvacet fondů, Zeitgeist byl 
zvolen nejen dík ceně, ale i kvůli strategii podílet se 
na vytváření nového standardu dostupného nájemního 
bydlení. 

Zájem o pojištění dle kilometrů roste 
Pillow pojišťovna v roce 2020 ztrojnásobí počet po-

jištěných vozidel s cenou dle kilometrů. Již během jar-
ní karantény se prokázaly výhody pojištění dle kilome-
trů. „Zájem klientů předčil naše očekávání. Během 
roku 2020 Pillow pojišťovna ztrojnásobí počet klientů 
s pojištěním dle ujetých kilometrů,“ prozrazuje zakla-
datel Pillow pojišťovny Jakub Strnad. 

HK obnovuje bezplatnou poradnu 
Vzhledem ke stále přísnějším protipandemickým 

opatřením vlády eviduje Hospodářská komora rostoucí 
zájem firem o odborné poradenství. Proto se svými 
partnery obnovila bezplatnou poradnu, v níž už během 
jarních měsíců zodpověděla téměř 3000 podnikatel-
ských dotazů. Odpovědi budou podnikatelům zajišťo-
vat právní experti Hospodářské komory a týmy part-
nerských právních kanceláří. 

Nová výkonná ředitelka ČBA 
Od listopadu nová výkonná ředi-

telka České bankovní asociace Moni-
ka Zahálková ve své nové funkci 
uplatní více než dvacet let zkušeností 
z oblasti Corporate Governance. Ab-
solventka VŠE od roku 2001 působila 
jako výkonná ředitelka a členka Řídí-
cího výboru Czech Institute of Direc-
tors a od roku 2014 zastávala také 
funkci jednatelky CG Institut. Mezi lety 2018 a 2019 
byla členkou představenstva mediálního domu Econo-
mia. 

ČSOB vyhrává dvojí „nej“ 
Letošní ročník soutěže Hospodářských novin Nejlep-

ší banka ovládla ČSOB, když vyhrála hlavní kategorii a 
současně se umístila na prvním místě i v kategorii Kli-
entsky nejpřívětivější banka. Prestižní ocenění osobně 
předal generálnímu řediteli ČSOB Johnu Hollowsovi a 
členu představenstva ČSOB Janu Sadilovi šéfredaktor 
Hospodářských novin Martin Jašminský. 

Antivirus B prodloužen  
Vláda prodloužila vyplácení příspěvků na mzdy z 

programu Antivirus B pro firmy s omezenou výrobou 
až do konce roku. 

UNIQA s Osobním strážcem pro RB 
Pro Raiffeisenbank připravila UNIQA zcela nový po-

jistný produkt Osobní strážce pro případ neoprávně-
ných transakcí a krádeže nebo ztráty osobních věcí. 
K tomu přidává kybernetickou asistenci pro různé pro-
blémy spojené s digitálním světem. Klienti RB si Osob-
ního strážce mohou sjednat k běžnému účtu (debetní 
karta) i kartovému účtu (kreditní karta) online. 

ČS má Integromat  
Česká spořitelna zautomatizovala své API rozhraní. 

Díky využití platformy Integromat, za níž stojí meziná-
rodně úspěšný český start-up, zvládne nyní své ban-
kovní účty propojit se svými firemními aplikacemi ja-
kýkoli firemní zákazník ČS, aniž by musel využít slu-
žeb IT specialistů či programátorů. 
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ČSOB má akreditaci pro BankID 
ČSOB obdržela akreditaci pro Bankovní identitu 

(BankID), správu kvalifikovaného systému elektronické 
identifikace. Její klienti díky tomu od příštího roku bu-
dou moci přes své internetové bankovnictví využívat 
více než stovku elektronických služeb státu. 

Šance výnosu láká 
HSBC zvyšuje cílovou cenu akcie Erste Group Bank z 

27 eur na 28 eur při zachování investičního doporučení 
na stupni „Buy“. Víc než 760 korun by jistě potěšilo 
zhodnocením při současné ceně kolem 490 korun. 

V Německu obavy jen „zatím“ 
Podnikatelská nálada se v říjnu zhoršila i v Němec-

ku. Index podnikatelské nálady tam ale nevyslal zdale-
ka tak hrozivý signál, jakého se trhy bály. Po pěti mě-
sících nárůstu sice v říjnu opět poklesl, ovšem velice 
kosmeticky – z 93,2 na 92,7 bodu. Navíc horší nálada 
je čistě důsledkem očekávání. Druhá vlna se dál šíří 
napříč Evropou může dopadnout na německý průmysl 
naplno se zpožděním. Podle GfK navíc spotřebitelská 
důvěra v Německu klesla kvůli druhé vlně koronaviru 
více, než se čekalo. 

700 proti Trumpovi 
Více než sedm stovek ekonomických expertů, včet-

ně sedmi vítězů Nobelovy ceny, se v otevřeném dopise 
staví proti znovuzvolení amerického prezidenta Donal-
da Trumpa. Současný šéf Bílého domu podle nich pod-
kopává demokracii, šíří nebezpečné dezinformace a ne-
zvládá boj s pandemií koronaviru. 

Velká čipová fúze 
Americký výrobce či-

pů Advanced Micro Devi-
ces převezme konku-
renční podnik Xilinx. 
Hodnota transakce, kte-
rá má být dokončena na 
sklonku příštího roku, činí 35 miliard dolarů (bezmála 
810 miliard korun). Převzetí formou výměny akcií musí 
ale schválit akcionáři obou firem. Tržní hodnota AMD 
po letošním téměř 80% růstu akcií přesahuje 96 mili-
ard amerických dolarů. 

Chystá se superIPO 
Technologická společnost Ant Group (ze skupiny Ali-

baba se oddělila roku 2011) vstoupí na burzy v Hong 
Kongu a Šanghaji. Její mobilní platební aplikace Alipay 
měla v září 731 milionů aktivních uživatelů. Získá přes 
34 miliard dolarů a půjde tak o největší úpis akcií v 
historii na světě (dosud ropný gigant Saudi Aramco lo-
ni získal 29,4 miliardy dolarů). 
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INFOGRAFIKA – TÉMA ČÍSLA 
•  Aktuální stav pražského realitního trhu 
 

PORADENSKÝ TRH 
• Filip Duchoň: Z fúze jsme vyšli štíhlejší, ale personálně  
posíleni, a s řadou novinek pro poradce i klienty 
• Pandemie přinutila Čechy změnit přístup k penězům 
• Michal Pobuda: Transformace přinesla nový KAPITOL 
• Ženy podnikají, protože chtějí svobodu a flexibilitu 
• Brunch: Otázky a trendy realitního trhu 
• Startuje 1. fond reverzních hypoték SICAV 
• Martina Viewegová: Psychologie vs. finance 
 

HYPOTEČNÍ TRH 
• Nová pravidla daňových odpočtů úroků z hypoték 
• Realitní trh roku 2020 je ve znamení chat a chalup 
 

POJIŠŤOVNICTVÍ 
• Pět trendů v pojištění vozidel 
• Anketa: Novinky v autopojištění 
• 10+1 důvod, proč pravidelně aktualizovat pojištění  
nemovitosti a domácnosti 
• Jak prostřednictvím cloudu nově řídit obchodní síť 
 

INVESTICE 
• Amerika hot, Evropa čehý 
• Fakta a mýty kolem ETF 
• Jedna investice, jedna diverzifikace 
• Padne ekonomika do spirály, anebo najde jinou rovnováhu? 
 

STYL 
• Ke správnému muži patří správný kabát 
• Sustainable Investing Means Sustainable Capitalism 
 

Objednejte si předplatné odborného  

časopisu Profi Poradenství & Finance  

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


