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Mzdy u nás rostly až moc 
Za poslední dekádu vzrostly mzdy v Česku o 51 %, 

což je v porovnání se sousedními státy nejvíce. Mzdy 
v tuzemsku rostou téměř dvakrát rychleji než v Ně-
mecku nebo na Slovensku. Podle analýzy brokerské 
společnosti Purple Trading byl nejpomalejší růst mezd 
v Německu (za posledních deset let o 26,5 %), což je 
téměř dvakrát méně než v Česku. Následuje Sloven-
sko s růstem o 27,1 %, kde tempo výrazně zpomalilo 
v roce 2008 právě s nástupem eura, a Polsko s 34 %. 
Rakousku vzrostly mzdy od roku 2010 o 36,9 %. 

 

Nominálně je v průměrné hrubé mzdě Česko „jinde“: 
Německo   106 436 korun 
Rakousko   100 321 korun 
Česko   34 271 korun 
Polsko   29 591 korun 
Slovensko   27 025 korun 
 

Echo media jde za akcionáři 
Vydavatelství Echo Media nabídne předplatitelům 

možnost stát se akcionáři společnosti. Každý předpla-
titel produktu Echo Komplet (za 2999 Kč/rok), auto-
maticky dostane voucher na jednu akcii vydavatelství. 
Projekt počítá také s akciemi pro redaktory vydavatel-
ství. Pro nové akcionáře je k dispozici 51 % z celko-
vého počtu 450 000 akcií. Cílem projektu je vytvořit 
vztah mezi čtenáři a redakcí 

Zlato stále láká 
Česká společnost Golden Gate CZ prodala za letoš-

ních 10 měsíců investiční drahé kovy za 3 miliardy Kč. 
To představuje meziroční nárůst tržeb o 110 %. Firma 
prodala za toto období 1428 kg investičního zlata, 
37 tun stříbra a 21 kg platiny.  

Miliardy dolarů do akcií 
Euforie kolem vakcíny na nový koronavirus způso-

bila, že investoři ochotněji nakupují rizikovější aktiva. 
Jen za poslední dva týdny vložili do akcií rekordních 
71,4 miliardy dolarů (1,6 bilionu Kč), nakupovali 
zejména ty nejvíce podhodnocené tituly. Výsledky 
průzkumu Bank of America dále ukazuje, že klesl nao-
pak zájem o zlato, kterého prodali investoři za čtyři 
miliardy dolarů, což je největší týdenní částka v za-
znamenané historii. 

Uniqa nad trhem 
UNIQA pojišťovna ve třetím kvartále na pojistném 

předepsala bezmála 6 miliard korun, což znamenalo 
dynamiku blížící se meziročně 6 %. Její tempo bylo 
opět nad průměrem celého trhu (v některých segmen-
tech neživota se řadila k nejdynamičtějším) a potvrdi-
la zlepšující se kondici životního pojištění, jež posílilo 
meziročně téměř o 5 %. 

Kofola s dividendou 
Akcionáři Kofoly si 

rozdělí na dividendách 
300,9 milionu Kč, stej-
ně jako loni. Na jednu 
akcii připadne před 
zdaněním 13,50 Kč. 
Návrh představenstva 
schválila valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlo-
vensko, která letos kvůli koronavirovým omezením 
rozhodovala mimo zasedání prostřednictvím kore-
spondenčního hlasování. Kofola to dnes oznámila na 
svých internetových stránkách. 

Matrace se dále plní 
Celková hodnota všech bankovek a mincí, které 

jsou v současné době v oběhu (tzv. oběživo), překo-
nala 19. listopadu poprvé hranici 700 miliard Kč. To 
představuje více než 2,6 miliardy kusů bankovek a 
mincí v oběhu, kdy nejpočetnější z bankovek je ta 
dvoutisícikorunová. 

Google toho moc najde 
Ruský cenzurní orgán Roskomnadzor zahájil správ-

ní řízení proti americké internetové společnosti Goo-
gle. Jako důvod uvádí, že firma neplnění zákonný po-
žadavek na odstraňování zakázaného obsahu z vý-
sledků vyhledávání. Informovala o tom ruská tisková 
agentura TASS. 

Odklad zkoušek snad bude 
Poslanecká sněmovna schválila hned v prvním čte-

ní návrh skupiny poslanců, který si klade za cíl noveli-
zovat zákon o distribuci pojištění a zajištění. Změna 
se týká prodloužení lhůty pro složení nových zkoušek. 
Po projednání Senátem, pravděpodobně příští týden, 
pak půjde zákon na podpis k prezidentovi. 
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Nákupní manažeři nejásají 
Index nákupních manažerů Markit v eurozóně podle 

předběžných dat v listopadu poklesl na 45,1 (z 50,0) 
bodů. Ve výrobních oborech na 53,6 bodů (z 54,8 bo-
dů), ve službách na 41,3 (z 46,9) bodů. Na rozdíl od 
jara však tentokrát dostaly zásah „jen“ služby, neboť 
průmysl se dál držel nad hranicí padesáti a oproti 
předchozím výsledkům jeho PMI korigoval víceméně jen 
drobně. Listopad sice přinesl i zpomalení trendu nových 
zakázek, nicméně ty i nadále pokračovaly v růstu. 

Balíček na roztrhání 
Senát má těžký úkol, co udělat s „daňovým balíč-

kem“. Politicky se ODS střelila do nohy a teprve uvidí-
me, k čemu se dokulhá (zatím z 15 na 16 %). Schvá-
lení balíčku za 130 miliard korun by z rozpočtu udělalo 
iluzi a vedlo státní finance do dluhové spirály. „Míra 
nezodpovědnosti je obrovská“, hodnotí to předseda 
ČMKOS Josef Středula. Rektorka Mendelovy univerzity 
Danuše Nerudová je z toho upřímně šokovaná a 
„nazvala bych to tak, že našim dětem byla ukradena 
budoucnost“. Navíc stimulace ekonomiky spotřebou 
místo investicemi je iluzorní. 

Moneta předschvaluje hypotéky online 
Moneta spustila první fázi postupného online sjed-

návání nových hypotečních úvěrů. Konkrétní a časově 
garantovanou sazbu hypotéky získají klienti nově v 
prostředí hypoteční kalkulačky na webových stránkách 
během několika kliknutí. Online garantovanou úroko-
vou sazbu lze získat s 30denní garancí a v současné 
době začíná na 1,69 % p.a., RSPN od 2,35 %. 

DAX bude širší 
Německá burza plánuje rozšíření klíčového němec-

kého akciového indexu DAX ze současných 30 na 40 
členů v září roku 2021. Možní kandidáti musejí mít 
kvartální a auditované roční výsledky a být poslední 
dva celé roky ziskoví. 

Nejen zadlužení státu 
„Daňový balíček“ obsahuje kromě díry do rozpočtu 

státu kvůli snížení daní i další dopady, například cca 
40miliardový výpadek příjmů pro obce a kraje, což 
ještě prohloubí jejich problémy ve stavebnictví. Jeho 
výkon je z velké části závislý na veřejných zakázkách. 
Celkem 35 % stavebních firem v poslední době řešilo 
zrušení zakázky ze strany veřejného investora. U dal-
ších 59 % společností došlo k odkladu zakázek, vyplý-
vá z aktuálního průzkumu analytické společnosti CEEC 
Research. 
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Wall Street na rekordech 
Dva základní hybné momenty zafungovaly – vyhlíd-

ky na vakcínu proti COVID-19 a zpráva, že americký 
prezident Donald Trump dal pokyn k předání moci nově 
zvolenému prezidentovi Joeu Bidenovi. V důsledku toho 
akciový index Dow Jones poprvé v historii překročil 
hranici 30 tisíc bodů, širší S&P také posunul rekord. 
Pokračování rally ale ohrožuje další exploze nákazy Co-
vid-19 vinou svátku Den díkuvzdání i do konce roku nut-
ná rebalance mnoha fondů s portfolii 60/40, což podle JP-
Morgan povede k prodeji akcií za cca 300 mld. USD. 

Češi stále splácejí elitně 
Počet lidí, kteří nesplácejí úvěry, se ve třetím čtvrt-

letí opět snížil. Na konci září nesplácelo své úvěry 
o desetinu lidí méně než před rokem. U úvěrů na spo-
třebu šlo o 191 000 lidí, u úvěrů na bydlení o 16 109 
lidí. Podle Bankovního a Nebankovního registru klient-
ských informací se v datech ale projevují i možnosti 
odkladu splátek. V celkovém součtu podle dat ČNB do-
šlo do konce října k odložení splátek u více než 342 ti-
síc úvěrů. 

Vydělává si přes milion OSVČ 
Počet podnikatelů v ČR, kteří si samostatnou výdě-

lečnou činností skutečně vydělávají, za tři čtvrtletí 
2020 stoupl o 29 000 na 1,06 milionu. Vyplývá to z ak-
tuální evidence České správy sociálního zabezpečení. 
Loni počet podnikatelů, tedy například i soukromých 
lékařů, umělců či zemědělců, vzrostl o 20 000. 

I ropa se těší na vakcínu 
Cena ropy Brent vzrostla o 4,3 % až na 47,79 dola-

ru za barel, tedy nejvyšší hodnoty od začátku března. 
Novinky o slibných vakcínách i výměně prezidentů vy-
volaly naděje na rychlejší zotavování poptávky po ro-
pě. I cena ropy WTI vrostla o 4,5 % na 44,77 dolaru za 
barel. Ale cena zlata ovšem klesala až o 4 % pod 1800 
dolaru za unci. 

Silný růst Německa 
Německá ekonomika ve 3Q20 rostla mezikvartálně o 

finální 8,5 %, čímž předstihla odhad 8,2 %, když ve 
2Q20 vykázala mezikvartální pokles o 9,7 %. Ekonom 
Ifo dále očekává, že německý HDP za 4Q bude mírně 
záporný. Německý průmysl odolává sestupnému trendu 
v ekonomice, není tolik postižen restrikcemi. Index 
podnikatelského klimatu Ifo v listopadu klesl na 90,7 b. 
(odhad 90,1 b.) proti rev. 92,5 b. v říjnu (dříve 92,7 b.). 

Po Fedu asi na ministerstvo 
Bývalá prezidentka americké centrální banky Fed 

Janet Yellenová je podle více zdrojů nejvážnější kandi-
dátkou Joea Bidena na ministryni financí USA. 
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INFOGRAFIKA | REALITNÍ TRH 
• Druhá vlna a realitní trh v Brně 
 

PORADENSKÝ TRH 
• Petr Borkovec: Nejdůležitější jsou správní lidé. Musíte 
jim ale dát prostor, důvěru, samostatnost a podporu  
• Model odkládání peněz dětem 
• Bezpečí vs. pohodlí v IT? 
• Štefan Tillinger: Co nového v OK KLIENT 
• Finanční poradci sjednali ve 3. čtvrtletí 2020 finanční 
produkty v celkové hodnotě téměř 22 mld. Kč 
• Kateřina Vylášková Štoudková: Naši klienti krizi  
zvládají, mají finanční plán 

 

HYPOTEČNÍ TRH 
• Zdražování rezidenčních nemovitostí opět zrychlilo, 
ceny do konce roku neklesnou 
• Stavebko vs. hypotéka: Souboj bez jasného vítěze  
• Rok 2020 – rok změn a rok paradoxů  
• Investiční nemovitosti jsou v kurzu 
 

POJIŠŤOVNICTVÍ 
• Pojistný trh roste i v pandemii 
• Deformace trhu životního pojištění 
• Životní pojištění se i díky všudypřítomné pandemii  
stává stále důležitější součástí našich životů 
• Anketa: Trendem je uzavírání pojistných smluv na krytí 
rizika 

 

INVESTICE 
• Majetek ve fondech převýšil hodnotu před pandemií 
• Odpovědné investování má smysl  
pro investora i společnost jako celek 
• Brunch: Investiční trendy & záhady  
• Rizika pro úspory: inflace a finanční represe  
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