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Hypotéky na cestě k rekordu 
Sumou přes 26,9 miliardy korun se po listopadu 

roku 2016 stal ten letošní druhým nejúspěšnějším 
měsícem v historii Fincentrum Hypoindexu. Je tak již 
téměř jisté, že se letošní rok stane rokem rekordním. 
Průměrná úroková sazba hypoték pokořila hranici 
dvou procent, i když jen o dvě setinky na 1,98 %. 

Inflace klesá jen dočasně 
Spotřebitelské ceny v listopadu meziročně vzrostly 

o 2,7 %, i když proti říjnu se hladina cen nezměnila. 
Za celý rok bude ale přesto inflace nejvyšší od roku 
2012 a průměr za rok přes 3 %. Meziroční zpomalení 
způsobily ceny potravin (brambory levnější o pětinu), 
ale „drží“ růst cen alkoholu, tabáku (o 14,8 %) i ná-
kladů na bydlení. Riziko dalšího růstu zvýší přijetí tzv. 
daňového balíčku. Naopak v Německu meziročně ceny 
klesly o 0,3 % (meziměsíčně o 0,8 %). 

Vakcína snad už k Ježíšku 
Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) 

oznámila, že o podmínečné registraci vakcíny proti 
covidu-19 firem Pfizer a BioNTech rozhodne již 21. 
prosince. Původně o ní měla jednat až o osm dní poz-
ději, informovala agentura DPA. Podle ní je tak mož-
né, že se začne v Evropské unii očkovat ještě letos. 

Firem přibude málo 
Podle predikce společnosti CRIF – Czech Credit Bu-

reau, která se věnuje vývoji počtu nových a zaniklých 
obchodních společností v České republice vznikne do 
konce roku v ČR 27 tisíc nových společností, nejméně 
za pět let. Zároveň zanikne více než 16 tisíc společ-
ností, nejvíce v historii České republiky. 

„Souběh“ bonusu i Antiviru 
Poslanci rozhodli, že OSVČ budou mít zároveň ná-

rok na kompenzační bonus i na peníze z programu 
Antivirus. Senátní úprava umožní spolu s bonusem 
případně čerpat i peníze z programů Covid - Nájemné 
nebo ošetřovné pro OSVČ. Kompenzační bonus pro 
živnostníky činí 500 korun denně za omezení podniká-
ní kvůli opatřením vlády proti šíření koronaviru. Pro-
gramy Antivirus jsou dva a proplácejí celou či část 
mzdy zaměstnancům. Souběžné čerpání peněz by mě-
lo být možné také zpětně pro již skončená podzimní 
bonusová období. 

Karo Invest úspěšně na burzu 
V pondělí byl ukončen úpis akcií společnosti Karo 

Invest a.s. na trhu START. Už objednávková kniha na-
značila zájem o akcie, emise byla nakonec přeupsána 
o 122,45 %. 

Mina pro další vládu 
Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová 

představila návrh důchodové reformy. Kromě mini-
málního důchodu 10 tisíc korun by reforma přinesla 
bonus za vychované děti a lidé z náročných profesí by 
měli do penze odcházet dříve. Návrh též zkracuje po-
vinnou dobu pojištění z 35 na 25 let. V prvních pěti 
letech by reforma vyšla na 25 miliard korun z fondů 
EU a další zdroje prý přinese nová daňová reforma. 
„Je to jako psát Ježíškovi“, popsal návrh ekonomický 
analytik ČBA Miroslav Zámečník. 
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Další vakcíny na cestě 
Německá biotechnologická firma CureVac zahajuje 

poslední, třetí fázi klinických testů své kandidátské 
vakcíny proti Covid-19. Stojí na podobné platformě ja-
ko konkurenční přípravky od Pfizer/BioNTech a Moder-
ny. I vakcína od společnosti Moderna je bezpečná a 
účinná proti koronaviru, konstatují pracovníci americ-
ké FDA a podle zdrojů deníku The New York Times plá-
nuje FDA dát „zelenou“ (možná jen pro krizové použi-
tí) této vakcíně již v pátek. 

Změny výhledu pro Německo 
Institut IFO očekává, že se německá ekonomika v 

letošním roce zmenší o 5,1 %, dříve -5,2 %. Institut 
dále snižuje prognózu růstu německé ekonomiky pro 
příští rok na 4,2 % z dříve odhadovaných 5,1 %, pro 
rok 2022 zvyšuje svůj výhled na +2,5 % z dřívějších 
+1,7 %. 

Antivirus na pokračování 
Vláda projedná příští týden prodloužení programu 

Antivirus s příspěvky na mzdy pro firmy, na něž do-
padla nařízená omezení a koronavirová krize. Kabinet 
bude ještě debatovat o tom, o kolik měsíců by se mělo 
poskytování podpory prodloužit. Podle stanovených 
podmínek EU může program fungovat nejvýš rok, tedy 
maximálně do konce března. 

Banky s nižšími zisky 
Většinu bank po celém světě mohou vlivem pande-

mie covidu-19 čekat až 4 roky nižších zisků, uvedla ve 
své zprávě poradenská společnost McKinsey & Co. Do 
roku 2024 si podle ní pandemie vyžádá 2,7 bil. dolarů 
rezerv na ztrátové úvěry a banky přijdou o 3,7 bil. do-
larů na tržbách kvůli ekonomickým problémům a níz-
kým úrokovým sazbám. 

Totální pesimismus firem 
Většina tuzemských firem má do budoucna negativ-

ní vyhlídky, když index očekávání propadl na nejnižší 
hodnotu od počátku měření v roce 2013: podle agen-
tury Datang pro ČSOB se zřítil na hodnotu -39,4 bodu. 
Většina z 504 respondentů očekává poklesy všechny 
tři části indexu. S poklesem poptávky počítá 65 % ma-
lých a středních firem nebo živnostníků (třetina z nich 
o víc než 40 %). S poklesem investic počítá dokonce 
62 % z nich (čtvrtina o víc než 40 %). 

Obří žaloba na poplatky 
Na Mastercard míří hromadná žaloba za nadměrné 

poplatky u milionů karetních transakcí. Umožnil ji brit-
ský nejvyšší soud. Poškození žádají odškodné 
v celkové výši 14 miliard liber. 

Schodek si „může dovolit“ 
Německý rozpočet na příští rok bude hospodařit s 

takřka 500 miliardami eur (13,2 bilionu korun), z toho 
180 miliard eur bude dluh. Návrh ministra financí Ola-
fa Scholze schválil Spolkový sněm. Zvyšování dluhu 
považuje vláda za nezbytné, aby země dokázala pře-
konat následky koronakrize. Německo ale v minulých 
letech vytvářelo rozpočtové přebytky. 

Splácí se i po moratoriu 
Podle průzkumu ČBA u 89 % úvěrů, kterým končilo 

31. října moratorium, začali klienti po skončení tohoto 
moratoria své úvěry řádně splácet. U zbývajících 11 % 
úvěrů se v téměř polovině případů banky dohodly 
s klienty na restrukturalizaci úvěrů a s dalšími ještě 
o řešení jednají. Naplňují se tak předchozí komentáře 
bank o relativně dobré platební morálce u úvěrů, které 
vystoupily z moratoria. 

Až polovina Čechů bez rezerv 
Obavy z dopadů koro-
naviru na zaměstnání 
či zdroj obživy má ak-
tuálně více než polovi-
na Čechů. Častěji 
strach z budoucnosti 
uvádí mladí lidé na za-
čátku pracovní kariéry 
ve věku od 18 až 29 

let, ale i lidé ve vyšším produktivním věku tedy od 40 
do 49 let. Čtvrtina ekonomicky aktivních Čechů se 
obává, že firmy, kde pracují, budou muset v důsledku 
krize propouštět zaměstnance. Obavy z koronaviru 
mírně klesají, mají je dvě třetiny Čechů, uvádí listopa-
dový průzkum agentury Ipsos. Více než polovina lidí 
však stále vidí ve viru hrozbu pro zaměstnanost a obá-
vá se, že situaci bude ovlivňovat dlouho. 

Šance na dividendy 
Podle agentury Bloomberg evropští regulátoři údaj-

ně uvažují o limitu na platbu dividend v prvních devíti 
měsících pro nejsilnější banky ve výši zhruba 20 % 
zisku. 

Emisní povolenky na rekordu 
Ceny emisních povolenek po dohodě nejvyšších 

představitelů zemí EU o zpřísnění emisních závazků 
vystoupily na nový rekord. Cena se dostala až na 31,3 
eura (přes 820 Kč) za tunu, což je nejvíce od spuštění 
evropského systému obchodování s emisemi ETS v ro-
ce 2005. Zdražování povolenek přitom vyvolává doda-
tečné náklady pro elektrárny a v důsledku může 
urychlit odchod od uhlí. Plynové elektrárny totiž pra-
cují s cca polovičními emisemi. 
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Německo klesne méně 
Podle Bundesbank klesne německá ekonomika letos 

méně, než se čekalo, a její zotavení citelně zrychlí, 
jakmile se v příštím roce začne po druhé vlně pande-
mie znovu otevírat. HDP Německa podle jejího odhadu 
letos klesne o 5,5 %, zatímco dosud banka čekala po-
kles o 7,1 %. 

Místo AXA už je UNIQA 
Během listopadu odstartovala UNIQA přeznačování 

dosavadních poboček AXA na UNIQA. Dosud proběhl 
rebranding u 67 % obchodních míst v České republice. 
Pro klienty AXA se ale nic nemění. Mohou nadále chodit 
tam, kde byli zvyklí, a dostanou plný zákaznický servis. 

Trochu méně nových firem 
Podnikatelé letos založili téměř 24 500 nových fi-

rem, což je o desetinu méně než ve stejném období lo-
ni. I přes to, že tuzemská ekonomika byla v listopadu 
částečně uzavřená, vzniklo v tomto měsíci 2250 spo-
lečností. V meziročním srovnání je to o 5,5 % méně. 

Průmysl v Evropě se drží 
Průmyslová výroba v eurozóně v říjnu vzrostla  

o 2,1 % (odhad 2,0 %) meziměsíčně proti předchozímu 
revidovanému růstu o 0,1 %, meziročně klesla o 3,8 % 
(odhad -4,2 %) proti předchozímu rev. poklesu o 6,3 
procenta. 

Síťový blackdown 
Google postihl v 

pondělí zhruba na 
hodinu masivní vý-
padek služeb včetně 
Gmail, YouTube, da-
tových úložišť i Goo-
gle Meet či Classro-
om. Vyhledávač však 
„vydržel“. Problémy zasáhly řadu oblastí po celém svě-
tě, nejvíce hlášení bylo z Evropy, protože oba americké 
kontinenty měly ještě noc. 

Inflace na Slovensku zpomaluje 
Meziroční míra inflace na Slovensku v listopadu zpo-

malila tempo na 1,5 % z říjnových 1,6 %. Ceny mezi-
ročně vzrostly téměř ve všech sledovaných sektorech, 
jen v dopravě klesly znovu o 4,6 %.  

Potraviny a nealkoholické nápoje zdražily méně než 
o procento, v euro-zóně ale ceny podle rychlého odha-
du Eurostatu v listopadu meziročně o 0,3 % klesly.  
I v předchozím období byla inflace na Slovensku proti 
eurozóně vyšší. 

Pálka pro Berušku 
Největší polský potravinářský řetězec Biedronka do-

stal pokutu za to, že profituje na úkor dodavatelů. An-
timonopolní úřad (UOKiK) proto majiteli firmy, portu-
galské společnosti Jeronimo Martins Polska, nařídil za-
platit 723 milionů PLN (4,3 miliardy Kč). Podle úřadu je 
to v Polsku zatím největší pokuta za zneužití dominant-
ního postavení na trhu. 
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• Anketa Pojišťovna roku 2019–2020:  
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penzijního spoření 
• Daniel Římal, Lukáš Hrma: Chceme dělat věci,  
které nás baví a ve kterých vidíme smysl 
• Unikátní recese. Uvolněné peníze ženou akcie  
na maxima 
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