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Úspory zase vyskočily 
V říjnu sice nešlo o takovou sumu jako v březnu, 

ale bankovní vklady přibraly málem 23 miliardy, ne-
termínované dokonce přes 24 miliard korun. Jen od 
začátku roku se výše nových vkladů již blíží objemu 
čtvrt bilionu, což je již nyní absolutní celoroční re-
kord. 

Allianz ovládla anketu makléřů 
V prestižní anketě Pojišťovna roku Asociace čes-

kých pojišťovacích makléřů, ČAP a portálu opojiste-
ni.cz získala Allianz pojišťovna zlato ve čtyřech kate-
goriích z pěti. Počínaje životním pojištěním, přes au-
topojištění a pojištění občanů až po pojištění průmys-
lu a podnikatelů. Nejlepším specializovaným pojistite-
lem se navíc stala úvěrová pojišťovna Euler Hermes, 
která je součástí skupiny Allianz. Osobností pojistné-
ho trhu byl jmenován generální ředitel společnosti IN-
SIA a zakladatel ankety Ivan Špirakus, Pojišťovacím 
makléřem roku se stala RENOMIA. 

VIG koupí aktivity Aegon v CEE 
VIG se dohodla s pojišťovnou Aegon na akvizici po-

jišťovacích aktivit v Maďarsku, Polsku, Rumunsku a 
Turecku (vč. penzijních fondů, správy majetku a ser-
visní společnosti). Transakce za 830 mil. eur by měla 
být dokončena v druhé polovině příštího roku po zís-
kání souhlasů od příslušných orgánů v jednotlivých 
zemích. 

Pojištění homeoffice 
Na druhou koronavirovou vlnu zareagovala Pojiš-

ťovna VZP nabídkou tří produktů spojených s rizikem 
práce z domova. Jde o úrazové pojištění zaměstnanců 
(zranění v pracovní době se klasifikuje jako pracovní 
úraz), pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu 
způsobenou zaměstnavateli a kombinované pojištění 
domácnosti a odpovědnosti. Kombinované pojištění 
nyní nabízí až do 31. 1. 2020 se slevou 50 %. 

Úspory do bank i hypoték 
I ČNB se podivuje boomu hypotečních úvěrů, ale 

určitý pokles cen nemovitostí očekává v dalším čtvrt-
letí (současné nadhodnocení dosahuje 17 až 25 %). 

Pokuty Expobank, AXA i NN 
Obě pojišťovny dostaly menší sankce 300 a 200 ti-

síc korun za nedostatky při sjednávání pojištění, kont-
role svých pracovníků i sjednávání DPS. Pochybení 
uznaly a za kontrolu jsou vlastně rády, protože jim to 
umožnilo zpřesnit postupy. Zato Expobank CZ uložila 
ČNB uhradit pokutu 20 mil. Kč, protože banka neměla 
funkční řídící a kontrolní systém, kdy dokonce byla na 
hraně odejmutí licence. 

DPS odmazaly jarní ztrátu 
Účastnické fondy doplňkového penzijního spoření 

ve 3. čtvrtletí 2020 dosáhly ziskovosti 769 mil. Kč a  
o 39,83 mil. Kč tak překonaly ztrátu z předchozího 
čtvrtletí, vzniklou především v akciových portfoliích. 
Účastníků DPS ve 3. čtvrtletí přibylo 30 tisíc na celko-
vý počet 1,246 milionu a objem příspěvků vzrostl  
o 4,2 mld. Kč na celkové téměř 72 miliardy Kč. 

Akciím listopad přál 
Jediný měsíc znamenal pro investory do světových 

akcií zhodnocení, které se běžně dosahuje za celý 
rok. Během listopadu totiž světové burzy posílily 
podle indexu MSCI World o 12,6 %. Americký Dow Jo-
nes, 11,8 %, což představuje nejvyšší měsíční nárůst 
od ledna 1987.  

Celoevropský index Stoxx Europe 600 také posílil  
o 14 % v průběhu jednoho měsíce, ale přesto stále 
ztrácí 6 % na hodnotu z počátku roku. Ovšem londýn-
ský FTSE 100 zůstal o 16 % a pražský PX o víc než 
13 % nižší. 
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Broker kongres Evoluce2  
– hvězdní řečníci s mimořádnou slevou 50 % 

Už 10. prosince se koná Broker kongres Evoluce2, 
online konference, na které vystoupí hvězdy finanční-
ho nebe. Bez přehánění to bude velký třesk v letošních 
konferencích pro finanční poradce. Běžná cena vstu-
penky je 1490 korun, nabízíme Vám mimořádnou 
slevu ve výši 50 %. Pro uplatnění slevy zadejte kód: 
BK_50. Rychlou registraci provedete ZDE >>> 

 
Kdo pomůže nastartovat Vaše podnikání? 

Psycholog a autor řady bestsellerů Dan Ariely po-
radí, jak budovat důvěru klientů, jak zvládat jejich 
emoce a jak je motivovat, aby zbytečně neutráceli, ale 
naopak spořili. 

Úspěšný americký kouč John Bowen se podělí  
o rady, na něž spoléhají elitní finanční poradci, kteří se 
specializují na mimořádně náročné klienty. 

Jordan Belfort, známý jako Vlk z Wallstreet, bude 
mluvit o tom, jak snadné je šlápnout ve financích 
vedle a přijít o svou reputaci. 

Přední český ekonom Tomáš Sedláček rozebere 
domácí optikou, co nejen finančním poradcům přinese 
budoucnost ve světě, který změnila pandemie korona-
viru. 

Zakladatel Broker Trustu Zdeněk Sluka poradí,  
o jaké trendy a hodnoty by se měli finanční poradci 
nejen v roce 2021 opřít, aby byli nadále úspěšní. 

Těšit se můžete také na virtuální stánky 26 produk-
tových partnerů – největších v Česku působících bank, 
pojišťoven a dalších finančních společností. Připravili 
jsme pro Vás také soutěž o hodnotné ceny. 

Možné hájení před věřiteli 
Mimořádnou ochranu před věřiteli umožnila novela, 

která ji prodloužila o další tři měsíce, a to i bez sou-
hlasu věřitelů. Úspěšně ji využili letečtí přepravci 
Smartwings a České Aerolinie, velká cestovní kancelář 
Firo-tour či výrobce pánských obleků Blažek Praha. 
Soud však zamítl prodloužení moratoria investiční spo-
lečnosti Arca Capital Bohemia. 

Platy asi vzrostly i reálně 
Průměrná mzda po zohlednění inflace pravděpodob-

ně ve třetím čtvrtletí mírně stoupla, zatímco v před-
chozím čtvrtletí klesla. Vyplývá to z odhadů analytiků 
oslovených ČTK. Nominálně pak ekonomové odhadují 
růst průměrné mzdy ve třetím čtvrtletí na zhruba 3,5 
až 4,2 %. Za odhadovaným vývojem je podle ekono-
mů obnovení ekonomické aktivity a útlum negativních 
dopadů spojených s pandemií. Údaje zveřejní ČSÚ v 
pátek 4. prosince. 

ČNB bude shovívavá 
Vůči zprostředkovatelům pojištění, kteří nestihli 

zkoušky (§ 122 odst. 1 ZDPZ) bude dohled ČNB do do-
by účinnosti poslaneckého návrhu zákona postupovat 
tak, jako by lhůta pro složení odborné zkoušky již byla 
prodloužena na dobu 30 měsíců. 

Bonus i s Antivirem 
Živnostníci s nárokem na kompenzační bonus bu-

dou moci souběžně dostávat peníze z programu Antivi-
rus. Uvedlo to ministerstvo financí. Dosud to možné 
nebylo a je to důležité zejména pro menší živnostníky 
s několika zaměstněnci. 

Elektřina ani plyn nezdraží 
Elektřina a plyn lidem příští rok nezdraží, část do-

mácností za ně uspoří. Regulovaná složka ceny elektři-
ny pro domác-
nosti příští rok 
klesne v průmě-
ru o 1,7 % a  
u plynu o 
1,6 %. Záleží 
ale na konkrétní 
smlouvě, distri-
bučním území a 
také k čemu se 
komodita využívá, protože regulovaná část tvoří jen 
přibližně polovinu výsledné ceny, u plynu necelou tře-
tinu. Zbylou část ceny určují sami dodavatelé. 

Dividendy bank budou 
Evropské banky chtějí mít možnost opět vyplácet 

dividendy, aby přilákaly investory. Představitelé Ev-
ropské centrální banky se staví za opatrné zrušení zá-
kazu dividend během příštího roku. Jasno ale není, 
např. zástupce ECB Yves Mersch uvedl, že bankám by 
mohlo být dovoleno vyplácet dividendy, jsou-li jejích 
účetní rozvahy dostatečně silné k překonání pandemie. 

Není růst jako růst 
Firma pro české kurýrní služby DoDo podle žebříčku 

Deloitte vzrostla za 4 roky o 8500 %, nejrychleji u nás. 

Zotavení ve 3. Q bylo vyšší 
Česká ekonomika ve 3Q20 roste mezikvartálně  

o 6,9 % proti rychlému odhadu 6,2 %, meziročně -
5,0 % při odhadu -5,8 %. Zvýšení HDP ve srovnání  
s předchozím kvartálem tak umazalo zhruba polovina 
jeho propadu z prvního pololetí. Meziroční vývoj byl 
způsoben poklesem domácí poptávky (výdaje domác-
ností reálně klesly o 3,9 % proti stejnému čtvrtletí mi-
nulého roku, proti předchozímu čtvrtletí vzrostly jen 
o 5,0 procent). 

Hypotéky splácíme excelentně 
Hypoteční úvěry mají svoji delikvenci tradičně níz-

kou. K letošnímu 31. říjnu jde o 0,80 %, což je jedna 
z nejnižších hodnot v Evropě. Podle ČBA byly na nej-
vyšších hodnotách přes 3 % naposledy v roce 2014. 
Skončilo ale zákonné moratorium na splácení… 

 

č. 44/2020 strana  2 www.profipf.cz 



 

č. 44/2020 strana 3 www.profipf.cz 

Paušální daň 5469 korun 
V příštím roce by měla OSVČ s ročními příjmy do 

jednoho milionu korun ušetřit papírování a podle minis-
terstva financí také odpadne důvod k většině kontrol. 
Senát prosadil s jejím zavedením také zvýšení daňo-
vých příjmů krajů a obcí (o 500 až 700 milionů Kč roč-
ně). Novela jde k podpisu prezidenta. 

Zálohy na pojistné chybí 
Návrat povinné platby pojistného zdravotním pojiš-

ťovnám zatím spíše přidělává starosti. Po půlročním 
moratoriu, kdy za živnostníky pojistné zálohy platil 
stát, hlásí výrazný nárůst neplatičů. Např. výpadek 
VZP v říjnu je proti stejnému období předchozího roku 
zhruba 112 milionů korun. Podle AMSP živnostníci za 
půl roku ušetřili 6,9 miliardy korun, na sociálním pojiš-
tění 7,5 miliardy korun. 

Tesla vyrazí do indexu S&P 500 
Americká Tesla při-

bude 21. prosince do 
širšího amerického akci-
ového indexu S&P 500. 
Zahýbe to celým trhem, 
protože správci peněz 
budou upravovat svoje 
portfolia, aby tam pro 
akcie této megafirmy s tržní hodnotou zhruba 538 mili-
ard dolarů našli místo. 

VIG odepsala goodwill 
Pojišťovací skupina VIG zvýšila za první tři čtvrtletí 

letošního roku objem předepsaného pojistného o 1,7 % 
na 7,986 mld. EUR. Zisk před zdaněním jí ve stejném 
období ale klesl o 29,2 % na 266,3 milionu eur, mimo 
jiné kvůli odpisům goodwillu za Bulharsko, Chorvatsko 
a Gruzii, a finanční výsledek klesl o 18 % na 513 milio-
nů eur. 

V eurech trvá deflace 
Spotřebitelská inflace eurozóny v listopadu meziroč-

ně -0,3 % (odhad trhu -0,2 %) proti -0,3 % za říjen. 

Dluh se časem prodraží 
Ministerstvo financí podle statistik agentury Bloom-

berg před týdnem prodalo investorům dluhopisy za de-
vět miliard korun. Za devítiletou půjčku stát zaplatí 
roční úrok 1,16 %, nejvíc od počátku letošního května. 
Ještě před třemi týdny šlo jen o 1,08 %. 

Británie asi zvýší daně 
Mnozí majitelé a šéfové akciových společností pro-

dávají co nejrychleji cenné papíry svých firem. Britský 
ministr financí Rishi Sunak totiž plánuje od dubna až 
dvojnásobně zvýšit daň z kapitálových výnosů. Ta teď 
činí 10 % a jedinci s příjmy nad 50 tisíc liber (cca 1,5 
mil. Kč) ročně odvádějí 20 %. Po reformě by se základ-
ní sazba zvýšila na 20 % a v případě nejbohatších po-
platníků by činila až 45 %. Sníží se i počet daňových 
výjimek. Do státní kasy by díky reformám mohlo ročně 
přitéct navíc 14 mld. liber (více než 411 miliard korun). 

Největší IPO asi nebude 
IPO Ant Group má prý malé šance na to, aby mohlo 

být uskutečněno příští rok. Mateřská Alibaba stáhla 
plány po zásahu čínských regulátorů. 

Dluhy po Italsku 
ECB by měla zvážit smazání vládního dluhu, které 

kupuje v současné krizi, aby pomohla zemím při zota-
vení, anebo prodlužování jeho splatnosti do nekoneč-
na, uvedl vysoký italský úředník. 

Zábava (ne)skomírá 
Společnost Walt Disney propustí 32 000 zaměstnan-

ců, většinou v zábavních parcích. Zato v japonském 
městě Ósaka se 4. února otevře nový Super Nintendo 
World, zaměřený na milovníky videoher. 

Ministryně financí USA 
Spekulace se potvrdily a zvolený prezident USA Joe 

Biden nominoval bývalou předsedkyni Fedu Janet Yelle-
novou na post ministryně financí. 

Zlato po poklesu zase roste 
Cena zlata sestoupila 

na pětiměsíční minimum 
pod 1800 dolarů za 
troyskou unci až na 1775,6 
dolarů za unci po optimis-
mu ohledně vakcíny proti 
COVID-19. Poté se ovšem 
odrazila k růstu přes 1916 
dolarů za unci. 

Obří fúze na obzoru 
Poskytovatel finančních informací a analýz S&P Glo-

bal je v pokročilé fázi jednání o koupi společnosti IHS 
Markit za zhruba 44 miliard USD (963,2 miliardy ko-
run). Dohoda by spojila dva velké poskytovatel dat pro 
firmy z Wall Steet. Uvedl to na svých internetových 
stránkách list The Wall Street Jotéměř 60 % hlasů od-
mítli návrh, který by znemožnil švýcarské centrální 
bance investovat do obranných společností. Rovněž za-
mítli návrh, aby byly nadnárodní korporace odpovědné 
za své prohřešky v oblasti lidských práv a životního 
prostředí v zahraničí. 
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