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Volných míst víc než nezaměstnaných 
Nezaměstnanost v listopadu stoupla na 3,8 % z říj-

nových 3,7 %. Bez práce bylo 274 526 lidí, ovšem 
kromě počtu nezaměstnaných vzrostlo v listopadu i 
množství volných míst: proti říjnu zhruba o 7000 na 
téměř 318 000. Zájem je podle ČSÚ hlavně o technic-
ké a dělnické profese a dlouhodobě také o kvalifiko-
vané řemeslníky. 

Na světě zdražují potraviny 
Rostoucí ceny potravin přiživují inflaci, která může 

v roce 2021 jen posílit. Podle Indexu cen potravin 
FAO za listopad, který sleduje průměrné ceny 95 po-
travin z pěti komoditních skupin, se vyšplhal na šesti-
leté maximum po meziročním nárůstu o 6,5 %. Rostly 
i všechny dílčí indexy, přičemž dílčí index rostlinného 
oleje poskočil od října o neuvěřitelných 14,5 % a za 
poslední rok o celých 31 %. 

Drobná změna indexu PX 
Akcie společnosti PFNonwovens v indexu PX od 21. 

prosince nahradí akcie Česká zbrojovka Group. Půjde 
však jen o nejmenší váhu v indexu 0,3 %. 

Nový zemský ředitel 4fin 
Začátkem prosince Vratislav 

Jůza (41) povýšil na zemského 
ředitele po excelentním výko-
nu jeho skupiny. V poradenství 
začínal v roce 2002 při studiu 
UK, od roku 2004 se mu věnu-
je naplno. Je zároveň prvním 
zemským ředitelem na trhu s 
titulem EFP (European Financial Planner), nejvyšším 
stupněm certifikace ve finančním poradenství v Evro-
pě. Ředitelství Vratislava Jůzy má již nyní pod sprá-
vou téměř půl miliardy korun od více než tří tisíc kli-
entů. 

Bytů se v Praze staví méně 
Stavební firmy v ČR zahájily letos do konce října 

stavbu 8068 bytů v bytových domech, meziročně o 
25,3 % méně. Nejvíce jich podle ČSÚ bylo v Praze, 
kde ale jejich počet klesl o 37,8 % na 2905. Počet za-
hájených staveb rodinných domů v ČR meziročně 
stagnoval. 

IT žerou miliardy 
Firmy a veřejná správa v České republice loni in-

vestovaly do informačních a komunikačních technolo-
gií (ICT) 245 miliard korun, meziročně o 11 miliard ví-
ce. Proti roku 2017 se jejich výdaje do ITC vybavení a 
softwaru zvýšily o 50 miliard. Investice do ICT v Čes-
ku jsou tak podle ČSÚ výrazně nad průměrem zemí 
Evropské unie. 

Inflace trochu vyšší? 
Podle viceguvernéra ČNB Marka Mory by současné 

zadlužování státu způsobené krizí a zesílené razatním 
snižováním daní mohlo vytlačit inflaci trochu výše, 
než předpokládá základní scénář ČNB na příští rok. 

Konec poklesu sazeb hypoték 
Základní dva fakto-

ry jsou: rychlý růst 
pětiletých swapů (ceny 
peněz na trhu) na 1,1 
%, což je úroveň, kte-
rá byla v březnu (ještě 
před měsícem šlo o 
0,7 %). Navíc banky 
mají doslova 
„splněno“, dokonce 
možná nakonec roku čeká trh rekordní roční objem 
poskytnutých hypotečních úvěrů. Navíc skončilo splát-
kové moratorium, zatímco v mnoha oborech pokraču-
je závažná recese. 

Růst mezd táhl veřejný sektor 
Možná až překvapivě se za třetí kvartál průměrná 

mzda zvýšila o 5,1 %, zatímco ještě ve druhém v 
podstatě stagnovala (+0,6 %). Zaměstnanci tak brali 
35 402 korun o 1716 Kč hrubého více než před 
rokem. Medián však dosahuje jen málo přes 31 tisíc 
korun. Reálně, tedy při zohlednění inflace, stouply 
platy o 1,7 %. Rozevírání mzdových nůžek soukromé-
ho a veřejného sektoru pokračuje – na jedné straně v 
průmyslu a dopravě byl růst jen cca 2%, zatímco ve 
zdravotnictví 12%, ve školství 7% a ve veřejné sprá-
vě 8%. 

Zatím jen hrozba 
Evropská komise by v případě pokračování roz-

počtové krize, kdy Budapešť a Varšava blokují dohodu 
o budoucí podobě unijních financí, mohla připravit mi-
mořádný fond koronavirové pomoci ekonomikám bez 
Maďarska a Polska. Peníze by stejně jako v případě 
dosud plánovaného fondu obnovy mohly do zemí začít 
proudit do poloviny příštího roku. 

Zatím se bankrotuje mírně 
V listopadu bylo v Česku vyhlášeno 44 bankrotů fi-

rem, o sedm více než v říjnu. Rovněž bylo vyhlášeno 
538 bankrotů podnikatelů, meziměsíčně o 44 méně, 
uvedla CRIF. 

Německý optimismus překvapil 
Průzkum ZEW v Německu ukázal, že index očeká-

vání v prosinci vyskočil na 55 bodů při očekávání pou-
ze 46 b. Ovšem index současných podmínek (prosi-
nec) zůstal silně negativní na hodnotě -66,5 bodů. 
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Broker kongres Evoluce2 již zítra! 
Hvězdní řečníci s mimořádnou slevou 50 % 

Už zítra se koná Broker kongres Evoluce2, online 
konference, na které vystoupí hvězdy finančního nebe. 
Bez přehánění to bude velký třesk v letošních konfe-
rencích pro finanční poradce. Běžná cena vstupenky 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. 

Zájem o ETF trhal rekordy 
Akciový trh nebyl jediným, kdo v listopadu rozbíjel 

rekordy. Do veřejně obchodovaných fondů přiteklo za 
minulý měsíc podle odhadů rekordních 91,4 miliardy 
dolarů. Padl tím dosavadní rekord 63,4 miliardy z 
června 2019, napsal server morningstar.com. Epická 
listopadová akciová rally přitom způsobila, že do ETF 
navázaných na akcie přiteklo od ledna mnohonásobně 
víc peněz než do jejich protějšků navázaných na dlu-
hopisy. 

Bankovní tituly táhnou burzy 
Index S&P Financials mapující akcie významných fi-

nančních domů na Wall Street jen od počátku listopa-
du vzrostl o bezmála 23 %. Růst bankovního sektoru 
proběhl i na pražské burze: Akcie Moneta Money Bank 
vzrostly od počátku listopadu o 26 %, Komerční banky 
o 30 % a Erste Bank dokonce o 38 %, zatímco celý 
pražský trh za stejné období posílil jen o 15 %. 

Alimenty možná od státu 
Za neplatiče alimentů bude výživné na děti zřejmě 

platit stát, který je chce po dlužnících vymáhat. Návrh 
podpořil senátní sociální výbor. 

Stíhání podvodníků 
V kauze investiční společnosti J.O. Investment poli-

cie rozšířila stíhání všech tří obviněných o další skut-
ky. Celková škoda přesáhne 2,3 miliardy korun. Pokra-
čuje i stíhání sedmi lidí, kteří slibovali investici do no-
vozélandské firmy Investment and Trading Capital Ltd. 

Refinkolotoč se rozjel 
Objem hypotečních 

úvěrů za měsíc říjen 
2020 dosáhl rekordních 
26,5 miliard korun. Ale 
objem těch refinancova-
ných také rekordu 5,8 
mld. Kč (v posledních le-
tech byl cca poloviční). 
David Eim z Gepard finance hodnotí: „Obávám se, že 
vysvětlení zní jednoduše: účelně vynaložené náklady, 
aneb jak si prostřelit vlastní nohu“. 

O uhlí rozhodnou povolenky 
„Doba uhelná“ by podle Uhelné komise měla skončit 

nejpozději v roce 2038, ale mnozí ekonomové tvrdí, že 
uhelné elektrárny můžou být odpojeny ještě dřív. Ana-
lýza Bloombergu předpovídá, že uhelné flotily budou v 
Evropě ztrátové už za několik let, protože ceny emisních 
povolenek porostou. Anebo je budeme těžce dotovat, ne-
bo bez potřebné náhrady budeme odkázáni na dovozy. 

Hlasování „na dálku“ 
Ministerstvo spravedlnosti chce prodloužit obchod-

ním společnostem či bytovým družstvům možnost hla-
sovat na dálku i v případě, že úpravu nemají v zakla-
datelských listinách. Zatím platí do 31. prosinci, proto-
že ale omezení shromažďování trvá, předložilo minis-
terstvo novelu, která jim umožní rozhodovat písemně 
či za využití on-line jednání do poloviny příštího roku. 

Víc útrat jen za jídlo 
Maloobchodní tržby v říjnu proti září poklesly  

o 1,9 %. V meziročním srovnání po očištění o kalen-
dářní vlivy tržby poklesly o 0,2 %. Podle očekávání sil-
ně klesly tržby za nepotravinářské zboží, opět rostli 
hlavně internetoví prodejci (meziročně o 31,5 %). Ne-
sporně však maloobchod ve 4. čtvrtletí projde letos již 
podruhé hlubokým poklesem tržeb. 

Nájemní byty budou 
Švédská skupina Heimstaden je od letošního roku 

největší majitel činžovních bytů v Česku (vč. bytů po 
OKD 43 tisíc) a chystá další akvizice. Chce postupovat 
jako nyní ve Varšavě, kde investovala do portfolia 
dvou developerských projektů s 650 byty určených k 
pronájmu za 65 mil. eur, které se teprve začnou sta-
vět. Kromě Prahy se Heimstaden rozhlíží po příležitos-
tech například v Plzni, Brně nebo v Hradci Králové. 
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Redukce poboček KB 
Podle ČTK Komerční banka letos zmenšila svou po-

bočkovou síť o 30 % na 241 poboček. 

Pozastavených živností přibývá 
Celkový počet přerušených živností za prvních jede-

náct měsíců letošního roku se přiblížil 90 000. Podniká-
ní pozastavilo o 39 % víc osob než ve stejném období 
loňského roku a o 59 % víc než v roce 2018. Podle dat 
poradenské společnosti Bisnode se od začátku roku čís-
la postupně zhoršují. Za první pololetí byl růst meziroč-
ně 21%, za první tři kvartály 35% a ke konci listopadu 
39%. Nejhorší bylo září s meziročním propadem  
o 149 % živnostníků. 

Průmysl se vzchopil díky autům 
Průmyslová výroba v říjnu proti září vzrostla  

o 3,0 % a meziročně se zvýšila o 1,3 %. Říjen byl zá-
roveň letos prvním růstovým měsícem. Hodnota no-
vých zakázek se meziročně zvýšila o 5,2 %, když jed-
noznačným tahounem byla zahraniční poptávka. I za-
hraniční obchod předčil očekávání, když obě statistiky 
pozitivně ovlivnil především automobilový průmysl. Vý-
roba automobilů byla meziročně o 14 % vyšší, což se 
odrazilo na tempu i vysokém přebytku bilance motoro-
vých vozidel (meziročně +7,7 mld. korun). Celkově tak 
přebytek zahraničního obchodu za říjen dosáhl vyso-
kých 33,4 mld. korun. 

Bavorský lockdown 
Kromě vnitřních omezení zakázala spolková země 

Bavorsko i malý pohraniční styk, což znamená konec 
nákupů pro Čechy. Omezení chystá i Sasko, navíc má v 
celém Německu šíření nákazy spíš stoupající trend a 
sedmidenní reprodukční číslo dosáhlo 1,06. 

Oživení bude pomalé 
OECD očekává, že oživení české ekonomiky bude 

pomalé a ekonomika dosáhne předkrizové úrovně ke 
konci roku 2022. Na počátku prosince OECD uvedla, že 
česká ekonomika letos kvůli šíření koronaviru klesne  
o 6,8 %. Příští rok by se měl HDP zvýšit o 1,5 %, v ro-
ce 2022 by pak měl jeho růst zrychlit na 3,3 %. Minis-
terstvo financí v zářijové prognóze očekává příští rok 
růst ekonomiky o 3,9 %. ČNB v listopadové prognóze 
letos počítá s poklesem ekonomiky o 7,2 % a příští rok 
s růstem o 1,7 %. Podle ČNB výkon českého hospodář-
ství nedosáhne předkrizové úrovně ani na konci roku 
2022. 

Příjmy lidí v ohrožení 
Každý třetí Evropan tvrdí, že ztratil část příjmů v 

důsledku pandemie. Každý druhý cítí obavu ze své bu-
doucí finanční situace. Češi to vnímají v souladu s ev-
ropským průměrem. Ve schopnosti platit účty včas 
Česko obsadilo 15. pozici ze zkoumaných 24 evrop-
ských států. Podle průzkumu správce pohledávek Int-
rum na základě údajů od 24 000 spotřebitelů z 24 ev-
ropských zemí je pro ČR uspokojivější, že v rámci 
úspor pro budoucnost se Češi letos umístili na šestém 
místě. 

Jen „trochu“ zadlužený stát 
Celkový majetek České republiky ke konci roku 

2019 činil 5,6 bilionu korun, meziročně tak stoupl o 2,9 
%. Na celkové sumě se podle nejnovější konsolidované 
účetní závěrky ČR nejvíce podílejí stavby, pozemky a 
samostatné hmotné movité věci za zhruba 3,7 bilionu 
korun. Na druhé straně bilance si můžeme představit 
nárůst zadlužení Česka na 2,07 bilionu korun. Na kaž-
dého Čecha tak nyní hypoteticky připadá dluh zhruba 
194 tisíc korun. 

Průmyslové pojištění vylétlo 
Celosvětové ceny za průmyslové pojištění stouply 

ve 3. čtvrtletí 2020 v průměru o 20 %. To je historicky 
nejvyšší dynamika zaznamenaná od zavedení indexu 
Global Insurance Market Index od globální společnosti 
MARSH v roce 2012. Čísla 3.  kvartálu 2020 navázala 
na hodnoty předchozích čtvrtletí letošního roku: v prů-
měru +19 % ve druhém a +14 % v prvním. 

Piráti se vrhli na seriály 
Filmové pirátství stouplo během podzimní druhé vl-

ny koronaviru o 300 %. Nelegálně stahovanému obsa-
hu z internetu nahrávají zavřená kina i špatné počasí, 
které drží mnoho lidí doma. Jak vyplývá z analýzy fir-
my Axocom, piráti se místo tradičních filmových hitů 
zaměřují na populární seriály streamovacích služeb. 

Světový dluh bude ještě vyšší 
Globální dluh do konce letošního roku vystoupí kvůli 

dopadům nového koronaviru a opatřením na potlačení 
pandemie na 200 bilionů dolarů (4360 bilionů Kč), což 
bude představovat asi 265 % HDP celého světa. Mezi-
národní ratingové agentury S&P Global ale žádnou krizi 
v souvislosti s nárůstem dluhu ale v dohledné době ne-
očekává, i když nárůst dluhu jako podílu na celosvěto-
vém HDP dosáhne 14 procentních bodů. 

Propouštění v Lufthanse 
V německé letecké společnosti Lufthansa do konce 

roku kvůli pandemii covidu-19 zanikne celkem 29 tisíc 
pracovních míst na 109 tisíc lidí. V příštím roce by pak 
měla podle DPA zrušit dalších 10 tisíc pracovních míst. 
Již letos si musela sjednat rozsáhlou státní pomoc, 
když za první tři čtvrtletí letošního roku prodělala 5,6 
miliardy eur (zhruba 148 miliard korun). 
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