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K rekordu hypoték jen krůček 
Říjen se s objemem poskytnutých hypoték ve výši 

25,214 miliardy korun stal druhým nejúspěšnějším 
měsícem v historii Fincentrum Hypoindexu (víc to bylo 
jen v listopadu 2016). Proti září vzrostl objem poskyt-
nutých hypoték o 3,162 miliardy a meziročně dokonce 
o téměř 8,3 miliardy korun. Rýsuje se tak rekordní 
rok i proto, že průměrné úročení klesá již sedmý mě-
síc v řadě, tentokrát o dalších pět bazických bodů 
2,02 % (naposled před třemi lety). 

Data v době kovidové 
Datový provoz v mobilních sítích vzrostl v říjnu 

proti běžnému průměru až o 30 %, v pevných sítích 
zhruba o pětinu. Důvodem je přesun lidí na práci z 
domova a žáků k distanční výuce přes internet. Hlaso-
vý provoz byl podle informací operátorů vyšší maxi-
málně o desetinu. 

Uhlí nemá šanci 
Významné investice do odklonu od využívání uhlí  

v Česku se v dlouhodobém horizontu vyplatí a vrátí, 
protože pomohou podnikům a domácnostem snížit je-
jich provozní náklady. Vyplývá to z aktuální studie 
možných cest k dekarbonizaci pro hlavní hospodářská 
odvětví v ČR, kterou vypracovala poradenské společ-
nost McKinsey. 

Zítra něco koupíme 
CEO Erste Bernhard Spalt prohlásil, že Erste ve 

světle pandemie Covid-19 očekává další akviziční pří-
ležitosti a hodlá se dívat po cílech v regionu. „Jsme 
kupec,“ řekl Spalt v rozhovoru s agenturou Bloom-
berg. 

Minimální mzda jen 15 200 Kč 
Po dlouhých diskusích vláda schválila růst minimál-

ní mzdy jen o 600 korun, což byl nejnižší z diskutova-
ných návrhů. 

Bourá se začátkem jízd 
Čtvrtina všech nehod vozidel v Rakousku se stane 

v prvních třech minutách jízdy. K takovému výsledku 
došla firma Dolphin při vyhodnocení dat za 2,3 milio-
nu jízd v letech 2018 a 2019. „Příčinou nehod jsou 
často špatná rozhodnutí a chybějící informace,“ shrnul 
CEO společnosti Dolphin Harald Trautsch: „Lidé jezdí 
unavení, po konzumaci alkoholu, používají za jízdy 
svůj mobilní telefon. Anebo nevědí, že na silnici jsou 
extrémně nepříznivé podmínky dané povětrnostní si-
tuací jako například náledí.“ 

Drsný boj o právo v Evropě 
Maďarsko a Polsko zablokovaly při jednání zástup-

ců zemí Evropské unie přijetí rozpočtu EU na roky 
2021-27. Těmto zemím vadí podmínka vyplácení pe-
něz z evropských fondů dodržováním principů právní-
ho státu. Blokují také záchranný balíček EU, informo-
valy zpravodajské agentury. Peníze z fondu obnovy 
určené na podporu evropských ekonomik se tak prav-
děpodobně zpozdí. Čerpání ze záchranného fondu se 
mělo původně rozběhnout v polovině příštího roku. 
Česko z něj mělo získat 182 miliard korun. 

Tesle k Vánocům 
Součástí sledova-

ného širšího indexu 
S&P 500 se automobil-
ka Tesla má stát k 21. 
prosinci. Bude v něm 
mít váhu zhruba  
1 %. Mimo jiné to 
znamená, že indexové fondy navázané na index S&P 
500 budou muset prodat akcie jiných firem z tohoto 
indexu za zhruba 51 miliard dolarů, aby jejich portfo-
lia přesně odrážela jeho nové složení. 
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Broker kongres Evoluce2 již 10. prosince  
Na 10. prosince chystá Broker Trust druhou letošní 

on-line konferenci pro finanční poradce z celého trhu. 
Podaří se mu navázat na skvěle hodnocený a mimo-
řádně hvězdně obsazený online Broker kongres Evo-
luce z června? Detaily k registraci zašleme příští tý-
den, termín si poznamenejte do svých diářů. 



Finance na našich školách 
Jak jsou na tom čeští žáci a studenti se znalostmi o 

financích, vše ukáže 10. ročník Soutěže Finanční gra-
motnost. Startuje 10. listopadu a zapojit by se do něj 
měly desítky tisíc žáků základních a středních škol. Ti 
nejlepší z nich se pak veřejnosti představí na jarním 
finálovém klání v budově ČNB. Poměřit síly s vrstevní-
ky mohou s podporou MŠMT ČR, kdy soutěž připravuje 
organizace METODICA spolu s EFPA ČR. 

I Conseq spustil fond na ETF 
Poprvé uvádí na trh i Conseq vlastní fond s indexo-

vou investiční strategií: Conseq Indexový ETF Aggres-
sive ESG. Investičním cílem je kopírovat podkladové 
modelové portfolio Strategic EUR ESG Model Portfolio 
– Aggressive Portfolio od největšího světového správ-
ce aktiv BlackRock). Díky nízkonákladovým ETF je 
očekávaná nákladovost fondu pouze 1,7 %, bude za-
jištěn do české koruny a investovat lze pravidelně již 
od 500 Kč měsíčně, jednorázově pak od 10 000 Kč. 

VW sází i na Bratislavu 
Dozorčí rada automobilky Volkswagen rozhodla o 

investičních plánech na příštích pět let: do roku 2025 
investice za 150 miliard eur (čtyři biliony Kč). Z této 
sumy bude zhruba 73 miliard eur (1,9 bilionu Kč) ur-
čeno na elektromobilitu, vývoj hybridních motorů a di-
gitalizaci.  

Na Slovensko půjde kolem miliardy eur (26,5 mili-
ardy korun) a do bratislavské továrny se přesune od 
roku 2023 výroba nové generace modelu Superb, kde 
se bude montovat společně s vozy Passat. V Kvasinách 
zůstane Kodiaq ani Karoq a společně s nimi se zde má 
začít vyrábět další, zatím blíže neupřesněný model. 

Čtvrtý velký operátor nebude 
V aukci ČTÚ si 

kmitočty pro 
chytré mobilní sí-
tě 5G v pásmu 
700 MHz mezi se-
bou rozdělí O2, T-
Mobile a Vodafo-
ne. Tyto firmy si 
také se společ-
nostmi CentroNet 
a Nordic Telecom 
rozdělily bloky v pásmu 3,4 až 3,6 GHz. Z původních 
sedmi zájemců tak v aukci nakonec uspělo pět, neu-
spěly firmy Poda a Sev.en Innovations. Kmitočty se 
celkem vydražily za 5,6 miliardy korun. Souhrnná vy-
volávací cena byla 5,4 miliardy korun. 

VIG: pojistné roste, zisk klesá 
Skupina Vienna Insurance Group předběžně za prv-

ních 9 měsíců roku uvádí, že předepsané pojistné je 
meziročně lehce pozitivnější, ale finanční výsledek 
kvůli negativnímu vývoji na kapitálových trzích v tom-
to období klesl. Proto zisk před zdaněním za tři čtvrti-
ny roku 2020 klesl o 29 % (o 114 mil. eur) na 266 
mil. eur.  

Společnost odhaduje zisk před zdaněním za celý 
rok 2020 v rozmezí 300 až 350 mil. eur. 

Nových bytů v Praze je méně 
Na pražský trh s novými byty dodali stavitelé za ří-

jen 536 jednotek. Podle dat portálu CenovaMapa.org 
je to meziroční pokles o 28 %. Současně se prodeje za 
třetí čtvrtletí snížily meziročně o 7 %, uvádějí společ-
né statistiky developerů Central Group, Skanska Reali-
ty a Trigema. Navzdory výkyvům však stavitelé pokles 
trhu neočekávají, protože hlavním motorem poptávky 
po novostavbách jsou investoři nakupující byty za úče-
lem pronájmu. Například podle developerského holdin-
gu Finep tvoří investoři již více než 70 % poptávky.  

Přes 6 miliard za chalupy 
Koronavirus + zru-

šení daně + levné hy-
potéky = růst prodeje 
chat a chalup o 12,6 
procenta. Počet pro-
daných chat a chalup 
v Česku do konce září 
meziročně vzrostl o 
12,6 % na 4,8 tisíce. 
Jejich hodnota se zvý-
šila o 28,5 % na 6,23 miliardy korun. Z jednotlivých 
regionů prodeje nejvíce stouply v Libereckém kraji, 
téměř o třetinu, informovala firma Reas s odkazem na 
katastr nemovitostí. 

Až nás budou miliony 
Vláda plánuje příští rok přijmout dalších 7000 stát-

ních zaměstnanců. Podle návrhu státního rozpočtu jde 
o nové učitele, vojáky a policisty, ale i úředníky. Počet 
těchto státních zaměstnanců má vzrůst přes 482 000 
a na jejich platy vláda vydá rekordních 240 miliard ko-
run. To je o téměř 90 miliard víc než před čtyřmi lety. 

Cash is king i u nás 
Hrozba druhé vlny pandemie přiměla veřejnost a 

podnikatele zásobit se hotovostí. Podle zatím posled-
ních statistik ČNB obíhalo v zemi koncem září bezmála 
685 miliard korun v hotovosti. To je takřka o 51 mili-
ard korun neboli o 8 % více fyzických peněz v oběhu 
než v závěru února, tedy v předvečer pandemie. Více 
hotovosti v Česku podle statistik regulátora dosud ješ-
tě nikdy neobíhalo. 

Největší obchodní smlouva 
Skupina 15 zemí z asijsko-pacifického regionu za-

hrnující Čínu, Japonsko, Jižní Koreu a Austrálii pode-
psala největší dohodu o volném obchodu na světě. 
Úmluva RCEP (Regional Comprehensive Economic 
Partnership) pokrývá více než dvě miliardy lidí a třeti-
nu světové ekonomiky. Chybí tedy miliardová Indie a 
na uzavření dohody tlačila Čína. 

Ceny výrobců v pohybu 
V průmyslu ceny v říjnu po šesti měsících poklesů 

meziročně vzrostly o 0,3 %. V zemědělství naopak 
zrychlil pokles cen na 4,3 % ze zářijových 3,5 % (v ži-
vočišná výrobě o 6,9 %, v rostlinné o 3 %). Vedle to-
ho stavební práce a tržní služby pro podniky byly me-
ziročně opět dražší. 
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Národní rozvojový fond startuje 
Licenci ČNB získal NRF, do nějž finanční domy vloží 

7 miliard korun jako bankovní úlitbu místo sektorového 
zdanění bank. Fond spravuje Českomoravská záruční a 
rozvojová banka a zaměří se především na investování 
do infrastruktury. Vrcholným orgánem NRF je tříčlenné 
představenstvo, které tvoří bývalý bankéř ČSOB Jan 
Barta, odborník na PPP projekty Filip Drapák a bankov-
ní manažerka Lenka Zíb Novotná. 

Firem stále vzniká víc 
V letošním roce zaniká zhruba stejné množství firem 

jako loni, kdy bylo z obchodního rejstříku vymazáno 
rekordní množství společností. Podle poradenské spo-
lečnosti Bisnode připadají na jednu zaniklou firmu mé-
ně než dvě nové, což je nejméně za posledních devět 
let. Nejvíc firem skončilo v pronájmu a správě nemovi-
tostí, v nespecializovaném velkoobchodu a zprostřed-
kování velkoobchodu. 

S pizzou na burzu 
Skupina Colose-

um, která provozuje 
síť italských restaura-
cí pod stejným ná-
zvem, chystá vstup 
na pražskou burzu. 
Na trhu Start hodlá 
nabídnout až 30 % a vstoupit chce skupina na jaře 
příštího roku. 

Kolik stojí dluhy? 
Americká vláda kvůli koronaviru zahájila nový roz-

počtový rok rekordním říjnovým deficitem. Schodek 
dosáhl 284 miliard dolarů (6,4 bilionu korun). Po prezi-
dentských volbách a nadějné vakcíny však již rostou 
sazby bondů a tedy poroste tzv. dluhová služba. 

Další vakcína v Evropě 
Evropská komise schválila smlouvu na nákup vakcí-

ny proti koronaviru vyvinuté německou společností Cu-
reVac. Kontrakt s již pátým výrobcem očkovacích látek 
má zemím Evropské unie v rámci společných nákupů 
zajistit až 405 milionů dávek. 

Šance na Vánoce žije 
Je šance, že se obchody otevřou v předvánočním 

období, řekl dnes senátorům vicepremiér a ministr prů-
myslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Podle něj 
ale zatím nelze slíbit, zda to bude například 5. nebo 
10. prosince. Záležet to bude na účinnosti dosavadních 
protikoronavirových opatření a vývoji pandemie. 

Hrozí i horší vývoj 
Podle alternativního scénáře ČNB vývoje ekonomiky, 

který počítá s horším průběhem druhé vlny pandemie, 
by klesl HDP i příští rok, a to o 2,7 % (namísto 1,7% 
růstu v základním scénáři). Letos by pak podle tohoto 
alternativního scénáře ekonomika klesla o 7,9 procen-
ta. Na druhou stranu v roce 2022 by ekonomika mohla 
stoupnout až o 6,4 %. 
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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? 
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