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Už zas začínáme spořit 
V září ještě zdaleka nepropuklo dramatické zděšení 

domácností a možná ani nedosáhne jarní hysterie. Leč 
náznak dalšího nárůstu vkladů o necelých 21 miliard 
již vidíme. Dluhy českých domácností u bank letos v 
září stouply o 11,3 miliardy korun na 1,83 bilionu. 
Meziročně se dluhy domácností zvýšily o 109 miliard, 
ale vklady o 260 miliard korun na 2,73 bilionu. 

Nejistota na pokračování 
Před volbami akcie v USA v euforii posílily, když 

trh očekával spíš vítězství Joa Bidena a rozsáhlejší 
pomoc ekonomice, což bylo již částečně v cenách za-
hrnuto. Volby asi rozhodnou i o budoucnosti Trumpo-
vy daňové reformy, která snížila zdanění korporací z 
až 39 na 21 %.  

Američané ale volí také celou Sněmovnu reprezen-
tantů, 35 senátorů nebo guvernéry. Zatímco Sněmov-
na reprezentantů zůstane v rukou demokratů, v Se-
nátu zatím převládají republikáni. Nu a stát New Jer-
sey schválil v referendu užívání marihuany pro rekre-
ační účely 

Společně k BankID 
Air Bank, Fio banky a Skupiny MONETA se dohodly 

na založení společné platformy k poskytování bankov-
ní identity v České republice. Platforma bude otevřena 
i všem ostatním tuzemským bankám. Akreditaci pro 
bankovní identitu má již ČSOB. 

Limit zkoušek se prodlouží 
Distributoři pojištění a zajištění by měli mít delší 

časový lhůtu na certifikaci. Bez ní by totiž mohli být 
vázaní zástupci pro oblast pojištění jen do 30. 11. 
2020. Koronavirus ale zastavil zkoušky a bez certifi-
kace je dosud přibližně 15 tisíc lidí. Řešení je ale již 
na stole ve formě návrhu prodloužení přechodného 
období. 

Kdo půjčí, ještě zaplatí 
Rekordní téměř tři čtvrtiny dluhopisů zemí eurozó-

ny za 8,9 bilionu eur (241,5 bilionu Kč), se kterými se 
obchoduje na platformě Tradeweb, měly na konci říj-
na záporný výnos. Uvedla to agentura Reuters s od-
voláním na údaje od Tradeweb. Záporný výnos zna-
mená, že investoři platí vládám za to, že mohou 
vlastnit jejich dluh. 

Splácí se u nás dobře 
Podíl nesplácených úvěrů klientů bank klesl v po-

sledních letech podle ČNB na rekordně nízké hodnoty. 
Podíl podnikových úvěrů po splatnosti nyní činí  
3,25 %, když před deseti lety to bylo 9,05 %. U spo-
třebitelských úvěrů tento podíl na konci září byl  
4,1 %, zatímco ještě v roce 2015 přesahoval 12 %. 

Oživení 3. čtvrtletí nebude stačit 
Po prudkém propadu domácího hospodářství ve  

2. čtvrtletí o 10,9 % přišlo ve 3. čtvrtletí poměrně 
rychlé oživení ekonomické aktivity, což již dopředu 
signalizovaly měsíční statistiky. HDP podle předběžné-
ho odhadu ve 3. čtvrtletí vzrostl o 6,2 % mezičtvrtlet-
ně, zatímco meziročně poklesl o 5,8 %. Podle hlavní-
ho ekonoma Deloitte Davida Marka bude letošek zna-
menat až 4 ztracené roky vývoje, protože letošní po-
kles 8 až 10 % budeme tak dlouho „vydělávat“. Za tři 
až čtyři roky se tak můžeme dostat na úroveň konce 
roku 2019. 

Nezaměstnanost v ČR dokonce klesla 
Míra nezaměstnanosti v říjnu +3,7 % proti zářijo-

vým +3,8 %, zatímco trh čekal stagnaci na +3,8 %. 
Podle Úřadu práce ČR lidí bez práce meziměsíčně uby-
lo o 2063 na 277 015, ale to „zároveň znamená, že 
firmy, které se dokážou adaptovat na nové podmínky 
trhu a potřebují nabírat nové lidi, je nemají kde brát. 
Takže ani ti schopní nemohou ekonomicky růst a tím 
se ještě prohlubuje krize,“ říká Vít Jásek, výkonný ře-
ditel Unie zaměstnavatelských svazů. 
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Ceny realit letí i na Slovensku 
Ceny za bydlení na Slovensku ve třetím čtvrtletí vy-

stoupily na nový rekord a v meziročním srovnání rost-
ly dvouciferným tempem. Podle E15 to vyplývá z úda-
jů slovenské centrální banky. 

Skok, ale s dopingem 
Růst ekonomiky USA ve třetím čtvrtletí podle první-

ho rychlého odhadu vykázal rekordní vzestup 33,1 %, 
ale v přepočtu na celý rok (tzv. anualizovaně) a s 
vládní pomocí přes tři biliony dolarů (70 bilionů Kč), 
která podpořila zejména výdaje spotřebitelů  
(+40,7 %). Ve druhém čtvrtletí naopak ekonomika 
kvůli dopadům šíření koronaviru klesla rekordním tem-
pem 31,4 % a navzdory výraznému oživení tak HDP 
zůstává pod úrovní z posledního čtvrtletí 2019. 

Balík pomoci pro karanténu 
Německo je podle ministra financí Olafa Scholze 

připraveno na pomoc podnikům zasaženým nadcháze-
jící listopadovou karanténní uzávěrou poskytnout až 
10 miliard eur (274 miliard Kč). 

Ekonomika střízlivě 
Ekonomika by letos měla za celý rok poklesnout o 

6,5 až 7,0 % v souladu s prognózou ministerstva fi-
nancí, uvedl premiér Andrej Babiš. Vývoj je podle něj 
nutné posuzovat střízlivě. 

S lékaři šifrovaně 
Česká vývojářská společ-

nost Meddi hub po měsících 
testování spouští digitální apli-
kaci první plnohodnotné tele-
medicíny Meddi app. Umožňu-
je bezpečné vzdálené spojení 
s lékařem přes šifrovaný videohovor nebo chat a digi-
talizaci administrativních úkonů, jako jsou potvrzení, 
recepty a objednávky u lékaře. Projekt podporují i lé-
kaři, zapojených je jich již přes 2000. 

Monopol škodí všemu 
Antimonopolní regulátoři v EU viní společnost České 

dráhy z účtování cen pod skutečnými náklady (predá-
torské) ve snaze blokovat konkurenci. Zatímco naše 
soudy mlčí, pokuta pro ČD nyní hrozí až v miliardách. 

I přes pokles zisku dividendy 
České spořitelně klesl kvůli covidu čistý zisk  

o 40 %, mateřské Erste Group o polovinu. Erste Group 
za první tři čtvrtletí klesl čistý zisk o 48 % na 637 mi-
lionu eur (cca 17,4 miliardy korun). Přes očekávaný 
výrazný pokles čistého zisku Erste říká, že výroční val-
né hromadě, plánované na 10. 11., navrhuje dividen-
du za rok 2019 ve výši 0,75 eur/akcii, výplata ovšem 
závisí na regulatorních podmínkách. České spořitelně 
klesl čistý zisk za tři čtvrtletí meziročně o 38,9 % na 
7,9 miliardy korun. Téměř stejným tempem, o 37,6 % 
na 1,9 miliardy korun klesl do září čistý zisk Moneta 
Money Bank. Provozní výnosy však této instituci 
stouply o 19,4 % na 9,4 miliardy. 

Snad už to ČEZ prodá 
Bulharský antimonopolní úřad povolil bulharské po-

jišťovací a finanční skupině Eurohold koupit bulharská 
aktiva firmy ČEZ za 335 milionů eur (9,2 miliardy Kč). 
Oznámila to skupina Eurohold. Úřad se touto záležitos-
tí začal znovu zabývat poté, co správní soud zrušil je-
ho loňské rozhodnutí, které transakci zablokovalo. 
Společnosti ČEZ a Eurohold podepsaly dohodu o pro-
deji aktiv loni v červnu. Transakci ještě musí odsou-
hlasit bulharský energetický regulátor. 

Sazby ČNB vydrží dlouho 
ČNB tento čtvrtek pravdě-

podobně ponechá úrokové 
sazby na stávající úrovni, kde 
je bude držet až do konce 
příštího roku, ukázal dnes 
průzkum Reuters. Hlavní 
dvoutýdenní repo sazba je v současnosti nastavena na 
0,25 % poté, co ji banka na jaře srazila ve třech kro-
cích celkem o 200 bazických bodů, aby pomohla eko-
nomice ustát dopady pandemie koronaviru a vládních 
opatření proti jejímu šíření. 

Fondy se zotavují 
Investice do fondů kolektivního investování nabíze-

ných v Česku dosáhly k 30. 9. 2020 výše 559 mld. Kč. 
Podle AKAT jejich majetek během 3. kvartálu vzrostl o 
13,31 mld. Kč (z 546 mld. Kč k 30. 6. 2020), čímž 
překonal hodnoty před vypuknutím pandemie covid-19. 

Průmysl se zotavuje 
Podmínky v průmyslu se v říjnu dále zlepšily. Index 

PMI stoupl na 51,9 bodu ze zářijových 50,7 bodu. Jde 
o nejlepší výsledek od října 2018. V eurozóně index 
PMI v průmyslu stoupl v říjnu na 54,8 b. (rychlý odhad 
54,4 b.) a složený index PMI klesá na 50,0 b. (rychlý 
odhad 49,4 b.) z 50,4 b. za září. Německý index PMI  
v průmyslu v říjnu podle konečných dat na 58,2 b. při 
rychlém odhadu 58,0 b. a složený index PMI v říjnu 
55,0 b. (rychlý odhad 54,5 b.) proti 54,7 b. za září. 

GS: pesimismus pro Evropu 
Americká investiční banka Goldman Sachs očekává, 

že ekonomika eurozóny kvůli další vlně koronaviru  
a plošnému uzavírání ve čtvrtém čtvrtletí klesne  
o 2,3 %, zatímco dříve banka odhadovala, že hospo-
dářství zemí platících eurem koncem roku o 2,2 % 
vzroste. Při pohledu do budoucna předpokládá, že no-
vá omezení potrvají tři měsíce, než se budou od února 
postupně rušit. 

Úvěrů víc než loni za rok 
ČMSS poskytla v říjnu úvěry a meziúvěry ze sta-

vebního spoření v celkovém objemu 2,536 miliardy 
korun, to je nejlepší měsíční výsledek od října 2018.  
i přes očekávaný nárůst zájmu Liška již nyní poskytla 
úvěry prakticky ve stejném objemu jako za celý rok 
2019. Podle ČTK i šéf Hypoteční banky Jiří Feix očeká-
vá, že trh hypoték dosáhne letos rekordní výsledek 
kolem 230 miliard korun, a mohl by tak překonat nej-
úspěšnější roky 2016 a 2017. 
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Ani PPF neuniklo ztrátě 
Skupina PPF v prvním pololetí spadla do ztráty 10,3 

miliardy korun. O rok dříve měla zisk 15,4 miliardy ko-
run. Aktiva klesla o 135 miliard korun. 

Říjen zbrzdil pohyb podnikatelů 
Podle analýzy CRIF zahájilo v říjnu živnost 3808 

podnikatelů, o 40 % méně než v září a nejméně od jar-
ního uzavření ekonomiky. Důvodem je vyhlášení nou-
zového stavu a s tím související omezení. Počet podni-
katelů, kteří svoji živnost přerušili, se proti září snížil  
o třetinu na 7101. Počet podnikatelů, kteří ji ukončili, 
se snížili dokonce o polovinu na 1255. 

Rekordní IPO s odkladem 
Burzy v Šanghaji a v Hongkongu nečekaně zrušily 

IPO akcií čínské finančně technologické společnosti Ant 
Group, která byla plánovaná na čtvrtek. Firma dnes 
oznámila, že důvodem jsou některé změny v regulaci. 
Primární nabídka akcií Ant Group měla být největší na 
světě, ale zatím není jasné, kdy bude podnik schopen 
požadavkům vyhovět. 

Ceny v Německu dál klesají 
Pokles spotřebitelských cen v Německu se v říjnu 

dál prohloubil, zejména kvůli snížení DPH v rámci vlád-
ních stimulačních opatření na pomoc ekonomice po ko-
ronavirovém šoku. Meziroční deflace se podle předběž-
ných údajů harmonizovaných s metodikou výpočtu Ev-
ropské unie prohloubila na -0,5 ze zářijových -0,4 %.  
V eurozóně dál klesá také index výrobních cen (PPI)  
v září meziročně -2,4 % v souladu s odhadem, proti 
revizi -2,6 % za srpen. 

Air Bank nabídne splátkové prázdniny 
Lidem jako reakci na současnou epidemiologickou 

situaci Air Bank nově nabídne každoroční dvouměsíční 
splátkové prázdniny. Nabídka platí pro půjčky sjednané 
do konce letošního roku a mohou ji využít klienti, kteří 
si vezmou novou půjčku, převedou si půjčku do Air 
Bank z jiné banky anebo si sloučí více stávajících půj-
ček. Banka navíc díky nižší sazbě umožní klientům 
ušetřit na měsíčních splátkách.  

Export zatím ztrácí 
Srpen s sebou přinesl ochlazení ekonomického oži-

vení a také český export prohloubil dosavadní ztráty. 
Za osm měsíců letošního roku ztratil 268 miliard korun 
(národní metodika) a hodnota Indexu Exportu zůstává  
i pro následující měsíce (září–listopad) záporná. „Mírně 
do kladných hodnot by se měla dostat až v prosinci  
a lednu,“ upozorňuje David Vagenknecht, analytik Raif-
feisenbank. Celoroční ztráty exportu dosáhnou ale mi-
nimálně 299 miliard korun. 
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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       


