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Inflace maličko klesla 
Spotřebitelské ceny vzrostly v říjnu o 0,2 %, a to 

především v důsledku dalšího zdražení potravin, i ob-
lečení a obuvi, dolů zamířily tentokrát ceny energií. 
Meziroční inflace přesto klesla na 2,9 %, za což mo-
hou ze čtvrtiny tabák a alkohol (respektive vyšší spo-
třební daně na ně uvalené), pak teprve následují po-
traviny a náklady na bydlení, ovšem v nejrychleji 
zdražujících položkách vynikají s téměř 9% nárůstem 
automobily. 

Zase bez insolvencí 
Firmy v přechodných hospodářských potížích na 

sebe nebudou muset podat insolvenční návrh až do 
konce roku, schválila novelu opětovně Sněmovna, 
když odmítla úpravu Senátu o povinném souhlasu vě-
řitelů. Novela jde k podpisu prezidenta. 

Partners mají velké plány 
Finanční skupina Partners získala od ČNB licenci na 

provozování penzijní společnosti, kterou chce ideálně 
začít provozovat od ledna 2021. Je dalším dílem do 
sestavy vlastních finančních produktů skupiny a Part-
ners následně zažádají ČNB o registraci patrně tří 
penzijních fondů, kdy toho dynamického ve spolupráci 
s globálním obrem BlackRock. Holding připravuje rov-
něž vlastní banku a Partners si také na pražském 
Chodově postaví novou centrálu. „Chceme vytvořit 
správné pracovní prostředí pro všechny naše lidi. My 
opravdu na budoucnost home office a Zoomu nevěří-
me,“ řekl generální ředitel a spolumajitel Partners Pe-
tr Borkovec. Investiční rozpočet šéf Partners odhaduje 
přibližně na 300 milionů korun. 

ČEZ zlepšil vyhlídky 
Skupina ČEZ zveřejnil čísla o hospodaření třetího 

letošního čtvrtletí. „Nejsou skvělá, ale nejsou ani 
špatná“, zní hodnocení. Výnos za 3Q dopadl sice pod 
odhady, ale odhad ročního zisku byl potvrzen na horní 
hranici. ČEZ získá i další jednorázové výnosy včetně 
divestic, ale mimořádnou dividendu neplánuje. 

Schodek klesne, dluh vzroste 
Schodek českých veřejných financí by měl do roku 

2023 klesnout z letos odhadovaných 6,4 % hrubého 
domácího produktu (HDP) na 3,6 % HDP. Vládní dluh 
by měl naopak stoupnout do roku 2023 na 47,4 % 
HDP z letos plánovaných 39,4 %. Vyplývá to Konsoli-
dační strategie veřejných financí ČR, kterou minister-
stvo financí poslalo poslancům. 

Evropské firmy v pandemii 
Pandemie koronaviru negativně ovlivnila 54 % ev-

ropských firem. Pětina uvedla, že jejich podnikání ne-
bylo pandemií ovlivněno, 19 % firem dosáhlo růstu 
prodejů (především respondenti ze skandinávských 
zemí). Zasažené podnikatelské subjekty mimo pokle-
su příjmů nejčastěji uváděly opoždění plateb od zá-
kazníků a přerušení dodavatelského řetězce. 

Další vakcína v nouzovém použití 
USA schválily nouzo-

vé použití první experi-
mentální vakcíny proti 
COVID-19 u pacientů, 
kteří nejsou hospitali-
zováni, ale hrozí jim 
vážný průběh z důvodu 
věku nebo celkovému 
zdravotnímu stavu. Jde 
o vakcínu Bamlanivi-
mab od Eli Lilly. 

Chudým o 180, bohatým o 5600 korun 
Dopad zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazeb 

daně z příjmu 15 a 23 % by podle Národní rozpočtové 
rady dále znamenalo výpadek daňových příjmů 88 mi-
liard korun. Z toho by o 58,1 miliardy korun přišel 
státní rozpočet, o 7,8 miliardy rozpočty krajů a o 22,1 
miliardy korun příjmy obcí. 

Praha se úspěšně „lockla“ 
Praha měla uplynulý týden nejnižší počet nově na-

kažených za den v poměru k počtu obyvatel, pouhých 
32 na sto tisíc lidí, zatímco na Pelhřimovsku, Jindři-
chohradecku a Vsetínsku je to přes tisíc nových přípa-
dů za týden v přepočtu na sto tisíc obyvatel. 

Rozpočet EU schválen, ale… 
Státy EU se po více než dvouměsíčním vyjednávání 

dohodly s Evropským parlamentem na parametrech 
budoucího sedmiletého rozpočtu a fondu pomoci eko-
nomikám zasaženým koronavirovou krizí. Dohodu na 
balíku o celkovém objemu přes 1,8 bilionu eur (více 
než 50 bilionů korun) musí potvrdit plénum europarla-
mentu i členské země. Maďarsko a Polsko se ale zatím 
staví proti podmínce dodržování tzv. vlády práva. 
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Macy už bez Intelu 
Americká společnost Apple představila první vlastní 

mikroprocesor M1 i na něm postavené nový notebook 
MacBook Air i další. Apple se tak odklání od technolo-
gie firmy Intel, jejíž čipy v počítačích Mac používá 
téměř 15 let. 

Tržby stíhá druhá vlna 
V září tržby v tuzemském maloobchodě meziročně 

klesly o 2,8 % při očekávání pouze 0,6% poklesu. 

Pokles zisku KB, ale matka „drží“ 
Za tři čtvrtletí letošního roku zaznamenala Komerč-

ní banka meziroční pokles čistého zisku o 45 % na 6,1 
miliardy korun. 
Čisté provozní vý-
nosy se snížily  
o 8,6 % na 22,3 
miliardy korun. 
Francouzská Soci-
été Générale, ma-
teřská skupina tu-
zemské KB ale čis-
tým ziskem ve 
3Q20 862 mil. eur vysoko překonala konsensus analy-
tiků pro Bloomberg 449 mil. eur. 

ČNB i Brusel mění prognózu pro ČR 
ČNB v nové prognóze zlepšila odhad vývoje ekono-

miky v letošním roce. Naopak pro příští rok odhad 
zhoršila. Nově tak letos počítá s poklesem ekonomiky 
o 7,2 % a příští rok s růstem o 1,7 % (předchozí  
-8,2 % a +3,5 procenta). Podle Evropské komise tu-
zemské hospodářství čeká letos propad o 6,9 %, což 
je ale zlepšení proti dřívějším odhadům, ale naopak 
čeká horší vyhlídky oživení české ekonomiky na příští 
rok, kdy by se hrubý domácí produkt měl zvýšit  
o 3,1 %, což je o 1,4 procentního bodu méně proti 
prognóze z léta. 

Průmysl potvrdil odolnost 
Průmyslová výroba v Česku zpomalila v září mezi-

roční pokles na 1,5 % ze srpnových 5,5 %. Ke zlepše-
ní situace přispěl hlavně automobilový průmysl. Mezi-
měsíčně byla průmyslová produkce vyšší o 4,1 % 
podle dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.  
Z pohledu zakázek, a dokonce i měkkých dat z prů-
zkumů má průmysl v ČR tentokrát velkou šanci sou-
časnou vlnu nákazy v Evropě ustát s lepšími výsledky, 
než tomu bylo na jaře. Průmyslová výroba v září 
vzrostla meziměsíčně o 1,6 % i v Německu. 

Stavebnictví zpomalilo pokles 
Meziroční propad stavební výroby v Česku dál mír-

ně zpomalil, v září na 8,2 % ze srpnových 9,7 %, když 
podle ČSÚ kleslo pozemní i inženýrské stavitelství. 
Stavební firmy v Česku zahájily letos podle ČSÚ do 
konce září stavbu 7324 bytů v bytových domech, me-
ziročně o 22,7 % méně. Nejvíce jich bylo v Praze, kde 
ale jejich počet klesl o 31,7 % na 2798. Počet zaháje-
ných staveb rodinných domů v ČR meziročně vzrostl  
o 1,5 %. 

Pojišťovny rostou i v pandemii 
Čistý zisk největší evropské pojišťovny Allianz se ve 

třetím čtvrtletí překvapivě zvýšil o 6 % na 2,063 mili-
ardy eur, když jeho nárůstu nezabránily ani negativní 
dopady pandemie covidu-19. Ve 3Q20 provozním zis-
kem 2,91 mld. eur překonala konsensus podle Bloom-
berg 2,65 mld. eur.  

Také americká AIG ve 3Q20 dosáhla očištěným zis-
kem na akcii 81 centů vysoko nad konsens podle Blo-
omberg 55 centů. 

Export lepší než očekávaný 
Zahraniční obchod ČR skončil v září v přebytku 

34,4 miliardy korun, meziročně tak byl o 14,4 miliardy 
vyšší. Výsledek kladně ovlivnilo zejména obchodování 
s auty, především růst jejich vývozu. 

Pojistný trh dál roste 
Český pojistný trh za tři čtvrtletí letošního roku na-

vzdory jarnímu nástupu pandemie koronaviru pokračo-
val v růstu. Podle ČAP (sdružující pojišťovny s podílem 
98 % trhu) pojišťovny vybraly na pojistném 106,1 mi-
liardy Kč, což je meziročně o 3,6 % více. Loni trh 
vzrostl o 5,7 % na 136,7 miliardy Kč. 

Elektromobilům se daří 
Prodej elektromobilů v EU ve třetím čtvrtletí mezi-

ročně vzrostl zhruba o 212 % na téměř 274 000 vozů. 
Jejich podíl na celkovém prodeji osobních aut se tak 
zvýšil na 9,9 % ze tří procent před rokem. Podle údajů 
Evropského sdružení výrobců automobilů v České re-
publice se prodej elektromobilů zvýšil o 157 % na 908 
vozů. 

Úsporné budou i Vánoce 
Více nákupů v e-shopech a nižší útraty, vyplynulo z 

ankety Fair Credit. Zatímco loňská rekordní čísla před-
vánočních nákupů 
ukázala průměr přes 
10 tisíc korun, letos 
obecně panuje vůle  
k šetření a omezování 
se. Téměř polovina 
plánuje investovat do 
5000 korun, další tře-
tina se chce letos ve-
jít do 10 tisíc korun. 
Jen 11 % responden-
tů chce za letošní Vánoce utratit 10 až 15 tisíc korun, 
sedm procent očekává výdaje vyšší než 15 tisíc korun. 
Na tři procenta Čechů dárky a Vánoce neřeší, protože 
na ně nemají peníze anebo je neslaví. 

Honor chystá „čínskou fintu“ 
Společnost Huawei Technologies se chystá za 100 

miliard jüanů (339 miliard Kč) prodat svou značku lev-
ných telefonů Honor. Získat by ji mělo konsorcium ve-
dené distributorem těchto přístrojů, firmou Digital Chi-
na, a vládou města Šen-čen. S odvoláním na informo-
vané zdroje to uvedla agentura Reuters. Analytici upo-
zorňují, že po prodeji by se na Honor nevztahovaly 
americké sankce, které zasáhly právě firmu Huawei. 
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Biden i vakcína nakoply trhy  
„Jízda“ Wall Street začala již v předvolebním týdnu, 

když Nasdaq vzrostl přes 9 %, další index S&P 500 
přes 7 % a newyorská burza zažila nejlepší týden od 
dubna letošního roku. Pomohla vidina obří pomoci ve 
výši dvou bilionů dolarů, ale zřejmě i vize, že Senát si 
udrží republikáni, kteří budou držet „na uzdě“ demo-
kratického prezidenta. 

Pravá euforie na neamerických trzích však propukla 
v pondělí v Asii, kde japonský Nikkei uzavřel na nej-
vyšší hodnotě za 29 let. Přidaly se evropské trhy na 
osmiměsíční maximum 
zejména v naději na vak-
cínu proti covidu-19. In-
dex Global Dow mapující 
vývoj 150 významných 
globálních akcií vyrostl 
jen od počátku listopadu 
o téměř 10 % na své no-
vé historické maximum. 
V USA následně klesly technologické akcie, zato širší 
index S&P 500 už nad své maximum z 14. února již 
přidal 5 %. 

O2 se zatím daří 
Ve 3Q20 zvedl telekomunikační operátor O2 mezi-

ročně zisk o 16,8 % na 1,659 mld. Kč a výnosy  
o 3,1 % na 9,949 mld. Kč a porazil konsensus analyti-
ků 1,478 mld. Kč a 9,772 mld. Kč. Podle CFO Kouřila 
po skončení první vlny pandemie společnost zazname-
nala postupné zlepšení finanční výkonnosti, druhá vlna 
bohužel vede ke zhoršení výhledu pro zbytek roku. 

Půjde Superb na Slovensko? 
Spekulace o pře-

sunu výroby nejzis-
kovějšího modelu 
Škody Superb z Kva-
sin na Rychnovsku 
do továrny Volks-
wagenu v Bratislavě 
potvrdil šéf odborů 
automobilky Jaroslav 
Povšík. Škoda Auto označila informace za spekulace a 
nebude je komentovat. 

Vakcíny na covid budou 
EU potvrdila dohodu o dodávce až 300 milionů dá-

vek očkovací vakcíny proti Covid-19 od amerického Pfi-
zeru a německého BioNTechu. Pfizer říká, že dodávky 
by měly začít do konce letošního roku po odsouhlasení 
evropskou lékovou agenturou EMA. Česko má zájem o 
dva miliony dávek této vakcíny z evropské iniciativy. 
Vláda už dříve schválila odběr tří milionů dávek jiného 
druhu séra od firmy AstraZeneca. První vakcíny by se 
mohly do Česka dostat v první čtvrtině příštího roku.  
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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 
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