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Dohoda o přídavcích na děti 
Vláda konečně schválila zvýšení dětských přídavků, 

které by se měly zvýšit o 26 % a dostávat by je měly 
nově rodiny s příjmem do 3,4násobku životního mini-
ma. Dávku bude od 1. dubna podle ministryně práce 
Jany Maláčové (ČSSD) dostávat 490 000 dětí, nyní je 
to 240 000 dětí.  

Návrh musí ještě schválit Parlament a podepsat 
prezident. Ročně by mělo navýšení stát 3,6 miliardy 
korun navíc. 

Vakcína přijede po Vánocích 
Evropská agentura pro léčivé přípravky EMA vydala 

podmínečné (tedy na rok) povolení pro vakcínu proti 
nemoci covid-19 od firem Pfizer a BioNTech a ještě 
týž den ji „posvětila“ Evropská komise. Její cena je 
dohodnuta 15,50 eura, tedy cca 400 korun a k nám 
by mělo dorazit 9750 dávek v sobotu večer. Jedná se 
o další dodávce 19 500 dávek, která by mohla být do-
ručena na konci roku. Celkem má ČR objednány čtyři 
miliony dávek vakcíny pro dva miliony osob. Očkovat 
se začne 27. prosince. 

Další daňový pardon 
Vláda podpořila prodloužení faktického odkladu da-

ňových povinností všem podnikatelům, jejichž činnost 
byla bezprostředně omezena nebo zakázána vládními 
nařízeními. Podle ministryně financí Aleny Schillerové 
„podnikatelé, na jejichž převažující činnost míří vládní 
zákazy nebo omezení, budou mít automaticky odlože-
ny všechny úhrady DPH až do 16. srpna 2021. Do 15. 
dubna pak promíjíme zálohy na daň silniční.“ 

Bankám zisk silně klesá 
Bankám a spořitelnám v Česku za letošní tři čtvrt-

letí klesl souhrnný čistý zisk meziročně o 31,7 miliar-
dy Kč na 38,63 miliardy korun. Podle ČNB bilanční su-
ma ke konci září činila 8,498 bilionu korun, což je 
proti konci roku 2019 pokles o 951 miliard korun. Zis-
ky propadly kvůli tvorbě opravných položek v souvis-
losti s koronakrizí a nouzovými opatřeními. Přispěl k 
tomu i pokles sazeb ČNB.  

Zisk z finanční a provozní činnosti bank klesl mezi-
ročně o 14,85 mld. na 136,9 miliardy korun. Úrokové 
výnosy se snížily o 20,6 mld. na 146,5 miliardy ko-
run. Výnosy z poplatků a provizí jim klesly o 2,5 mld. 
na 31,4 miliardy korun. 

Helena Horská opouští výbor 
Hlavní ekonomka Raiffeisenbank 
Helena Horská rezignovala na 
čestnou funkci člena Výboru pro 
rozpočtové prognózy při minis-
terstvu fnancí. Zdůvodnila to po-
rušením pravidel sestavení stát-
ního rozpočtu pro rok 2021 a ne-
respektováním obecných princi-
pů řádného hospodáře. 
„Bezradnost a frustrace…, nechci 
u toho být“, zhodnotila své pů-

sobení ve výboru ekonomka. 

Doma pijeme méně 
Prodej lihovin klesl za letošních prvních 10 měsíců 

meziročně o 38 %. Důvodem je zavření restaurací a 
hotelů a odliv zahraničních turistů a dělníků. Podle 
Unie výrobců a dovozců lihovin ČR se tržby za prodej 
lihovin v gastronomii přímo v podnicích se vlivem ka-
ranténních opatření snížily do konce září o 2,2 mld. 
Kč, stát vybral na spotřební dani o zhruba 240 mil. Kč 
méně než loni. 

ČSOB na cestě fúze 
Nynější místopředse-

da představenstva Hy-
poteční banky Vlastimil 
Nigrin od května 2021 
nahradí v představen-
stvu Českomoravské 
stavební spořitelny Jo-
chena Maiera. Nigrin zů-
stane i místopředsedou představenstva Hypoteční 
banky. 

Renomia expanduje do Pobaltí 
Tuzemský pojišťovací makléř Renomia pokračuje 

ve své letošní expanzi. Jednička na našem trhu nyní 
koupila majoritní podíl v lotyšské firmě R&D Insuran-
ce Brokers v Rize a působí tak již na osmi evropských 
trzích, na nichž má své přímé zastoupení. Dlouhodo-
bou strategií je být aktivní v členských zemích Evrop-
ské unie i CEE. 

V loňském roce do společnosti vstoupila světová 
makléřská čtyřka Gallagher, která v Renomii získala 
30% podíl. 
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Na Boží hod kousne PES 
Ve středu vláda rozhodovat o pravděpodobném 

zpřísnění protiepidemických opatření na pátý stupeň 
PES. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného se za-
tím nezvažují nějaké úpravy (zjemnění) restrikcí podle 
daného stupně PES, který by platil od 25. prosince. 

Nová zodpovědnost statutárů 
Od Nového roku bude běžnější, že dluhy krachují-

cích firem budou po novele zákona o obchodních kor-
poracích vymáhány po členech statutárních orgánů. 
Tedy i po jednatelích sróček nebo členech představen-
stva akciovek. Tato změna se týká všech společností, 
na které bude prohlášen konkurs. 

Aut o pětinu méně 
Výroba osobních 

aut v Česku do kon-
ce listopadu mezi-
ročně klesla o 21,2 
procenta na 1,054 
milionu vozů. V lis-
topadu se produkce 
propadla o téměř 20 
%, zatímco v říjnu byla meziročně o 3 % vyšší. Z po-
hledu celkové produkce se tak tuzemští výrobci osob-
ních vozidel vrátili na úroveň roku 2013. 

Zemědělci po krk v dotacích 
Zemědělská produkce v Česku letos podle prvního 

odhadu ČSÚ vzroste meziročně o 3,1 % na 145,4 mili-
ardy korun. To je nejvíc od roku 1998, kdy ČSÚ statis-
tiku začal sestavovat. Zisk ze zemědělské činnosti le-
tos stoupne asi o 11,2 % na 19,1 miliardy korun. 
Ovšem na dotacích šlo do oboru jistě víc než 41,2 mili-
ardy korun (údaj za rok 2018). 

Pětina bondů prodělává 
Globální objem dluhopisů se záporným výnosem do 

doby splatnosti se dostal na nové historické maximum, 
které momentálně činí 17,8 bilionu dolarů. Zároveň 
platí, že těchto 17,8 bilionu dolarů činí více než 20 % 
všech globálně emitovaných dluhopisů. Tudíž více než 
pětina všech dluhopisů na globálních finančních trzích 
nese záporný výnos do doby splatnosti. 

Záplava rizikových dluhopisů 
„V posledních letech celkový objem rizikových dlu-

hopisů emitovaných malými podniky a nabízených na 
internetových tržištích roste,“ uvádí prosincová zpráva 
ČNB s názvem Rizika pro finanční stabilitu a jejich in-
dikátory. Prospekt schválený centrální bankou měla 
jen zhruba každá desátá emise. 

J&T Banka si koupila bydlení 
Letos otevřená centrála J&T Banky v kancelářském 

komplexu Rustonka v Praze 8 změnila majitele. Vlast-
níkem novotou vonící osmipatrové budovy u stanice 
metra Invalidovna je sama banka. Za sídlo zaplatila 
2,1 miliardy korun. V posledních dnech je to druhá 
velká realitní transakce v Praze.  

Maďarský odklad splátek 
Maďarská vláda prodlouží domácnostem a podni-

kům odklad na splácení půjček do července, aby zmír-
nila dopady koronavirové krize.  

Antivirus o dva měsíce 
Vláda prodloužila program Antivirus do konce úno-

ra. Podnikům, na které dopadla nařízená omezení kvů-
li epidemii a koronavirová krize, bude stát dál posky-
tovat příspěvky A i B. 

Nejistoty stále výrazné 
Bankovní rada ČNB vyhodnotila rizika a nejistoty 

prognózy v kontextu probíhající druhé vlny pandemie 
jako stále velmi výrazné.  

Mezi rizika prognózy patří uvolněnější fiskální politi-
ka v následujících letech, další možné zhoršení průbě-
hu druhé vlny pandemie v tuzemsku a zejména v za-
hraničí, odchod Spojeného království z EU bez dohody 
a skladba nabídkových a poptávkových faktorů stojí-
cích za vývojem inflace doma i v zahraničí 

Listopad „jel“ přes e-shopy 
České internetové obchody dosáhly v listopadu a 

prosinci, tedy v hlavní nákupní sezoně, obratu ve výši 
přibližně 68 miliard korun. Podle údajů společnosti 
Shoptet, největší české platformy pro tvorbu a správu 
e-shopů, obchody v tomto období odbavily zhruba 30 
milionů objednávek, v přepočtu na obyvatele tedy tři 
objednávky na jednoho člověka. Online prodeje před 
Vánoci nezpomalilo ani opětovné otevření kamenných 
obchodů. 

KB má akreditaci Bankovní identity 
Komerční banka získala akreditaci pro správu kvali-

fikovaného systému elektronické identifikace. Naplnila 
tak podmínky zákona o elektronické identifikaci č. 
250/2017 Sb. Její klienti budou moci od roku 2021 vy-
užívat svou digitální bankovní identitu nejen ve služ-
bách banky, jako doposud, ale i v digitálních službách 
státu a komerčních subjektů v ČR. 

SAB Finance jde na burzu 
Česká národní banka vydala rozhodnutí o schválení 

prospektu zaknihovaných akcií společnosti SAB Finan-
ce a.s. Ta se chystá vstoupit na Standard Market Bur-
zy cenných papírů Praha.  

Zahájení obchodování na burze je plánováno na ko-
nec ledna 2021 a bude se jednat o třetí největší emisi 
na trhu Standard. SAB Finance a.s. nabídne dividendo-
vé akcie s dividendou vyplácenou dvakrát ročně. 

Další problém VW 
Software, který německá automobilka 

Volkswagen instalovala do svých vozů kvůli mani-
pulaci s emisemi, byl nelegální. Rozhodl o tom 
Soudní dvůr Evropské unie. Podle agentury DPA 
se tak pět let od vypuknutí aféry přezdívané die-
selgate otevírá cesta k dalším soudním sporům,  
v nichž by mohla být pozice zákazníků výrazně 
silnější. 
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Robinhood dostal pokutu 
Americká komise pro kontrolu cenných papírů uloži-

la aplikaci na obchodování s akciemi Robinhood pokutu 
65 milionů dolarů (téměř 1,4 miliard korun). Podle ko-
mise Robinhood uváděl zákazníky v omyl, když jim ne-
sdělil, že informace o objednávkách předává firmám z 
Wall Street. Aplikace se rovněž provinila tím, že zákaz-
níkům nenabízela nejvýhodnější dostupné nabídky a 
dával zákazníkům zavádějící informace o skutečných 
nákladech obchodování s touto firmou. 

Fed přitopí pod kotlem 
Americká centrální banka dále vyztužila obranu eko-

nomiky před dopady pandemie, a to podmíněným zá-
vazkem nakupovat do své bilance dluhopisy v řádu 120 
mld. dolarů. 

Google nechce cenzuru 
Moskevský soud vyměřil americké internetové spo-

lečnosti Google pokutu 3 mil. rublů za to, že neodstra-
nila z výsledků vyhledávání obsah, který je v Rusku 
zakázán. Podle agentury Interfax je to 4. pokuta, kte-
rou Google v Rusku dostal za to, že odmítá filtrovat vý-
sledky vyhledávání, jak to žádá ruský cenzurní úřad 
Roskomnadzor. 

Kam pojede Stellantis? 
Fiat s Chrysle-

rem nově doplní 
PSA (Peugeot, 
Citroën a Opel-
Vauxhall), fúzi v 
hodnotě 38 mili-
ard dolarů (zhru-
ba 823 miliard 
korun) schválila 
Evropská komise. 
Vytvoří se tím čtvrtý největší výrobce aut na světě s 
názvem Stellantis. 

Bundů bude rekordně 
Německo prodá v roce 2021 rekordní sumu federál-

ních dluhopisů. Chce tím podpořit ekonomiku v dalším 
roce koronavirové krize.  

Podle předběžného kalendáře Federální finanční 
agentury zveřejněného ve čtvrtek plánuje evropský re-
ferenční emitent prodat dluhopisy a směnky až za 471 
miliard eur. Hravě tak překročí předchozí maximum 
407 miliard eur prodaných v tomto roce. 
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INFOGRAFIKA | POJIŠTĚNÍ 
• Češi se bojí následků covidu, přesto k úpravám  
životních pojistek nepřistoupili 
 

PORADENSKÝ TRH 
• Jiří Sýkora: Pojišťovny budou hledat nový standard a 
cestu, složenou z „klasických“ i online přístupů 
• Co přinese rok 2021 finančnímu poradenství? 
• Anketa: Investice do IT, nábor nových lidi  
a skvělý servis 
• Mít tak pět milionů, jak bychom je rozdělili? 
• Budoucnost začíná dnes 
 

HYPOTEČNÍ TRH 
• 25 let hypoték v Česku 
• Sazby hypoték již neklesají. Proč? 
• Jak pomoci dětem k vlastnímu bydlení 
• Průměrná úroková sazba stagnuje 
• Opět míříme k rekordnímu objemu úvěrů na bydlení 
• Až deset procent stěhování je z finančních důvodů 
 

POJIŠŤOVNICTVÍ 
• Anketa Pojišťovna roku 2019–2020:  
Jubilejní ročník ovládla Allianz 
• Přibývá pojistek pro seniory 
• ČPP se daří kontinuálně růst již řadu let 
 

INVESTICE 
• Lenka Hůlová: Rok 2021 bude zaměřen  
prioritně na vše, co je digitální 
• Dobré zprávy pro účastníky doplňkového  
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 
• Kolotoč, horská dráha, anebo snad Disneyland? 
 

Objednejte si předplatné na www.profipf.cz       Vánoční i novoroční  
svátky v klidu,  
pohodě a hojnosti  
všem našim  
čtenářům přeje  

redakce Profi P&F 
 

Příští číslo newsletteru vyjde 6. ledna 2021 


