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Inflace dál zpomaluje 
Sice stále ještě vyšší než prognózovaná, ale přece 

jen klesá, tentokrát v prosinci meziměsíčně o 0,2 % 
na meziroční úroveň 2,3 %. Došlo k tomu zejména dí-
ky předvánočním nákupům, které se obchodníci snaži-
li nižšími cenami podpořit (v předchozích letech spíše 
naopak) zejména u potravin, ale i oděvů a obuvi. 
Přesto tzv. míra inflace (tedy měsíční průměr) za rok 
2020 vykázala hodnotu 3,16 %. 

Zatím málo bankrotů 
Počet bankrotů firem byl loni nejnižší od roku 

2008. V ČR bylo vyhlášeno 609 bankrotů obchodních 
společností, což bylo o 71 méně než předloni. Rovněž 
bylo vyhlášeno 7284 bankrotů podnikatelů, o 538 mé-
ně než v roce 2019. Vyplývá to ze studie společnosti 
CRIF - Czech Credit Bureau. 

Na penze bude Rentea 
Skupina Partners zveřejnila název i logo své pen-

zijní společnosti, která 
již loni získala licenci 
ČNB a nyní čeká jen 
na schválení jednotli-
vých fondů. Název byl 
zvolen s odkazem na 
cíl vytvoření renty a s 
koncovkou navazující na další firmu skupiny Partners, 
pojišťovnu Simplea. Logo zároveň propojuje s logem 
Partners, které představuje strom. 

GOSP povede k digitalizaci 
Skupina Generali a Accenture vytvářejí nový spo-

lečný podnik – Group Operations Service Platform 
(GOSP) – který bude využívat cloudové technologie  
a sdílené technologické platformy k urychlení inovací 
a digitální strategie pojišťovací skupiny. Accenture po-
skytne kromě 5% vlastnického podílu také tým 40 
profesionálů s odbornými znalostmi v oblastech clou-
du, umělé inteligence a Big Data, kteří pomohou k 
rychlé transformaci, k zavedení inovací a řízení změn. 

O kompenzace bude boj 
Firmy a podnikatelé žádají po státu kvůli proticovi-

dovým opatřením odškodné za více než devět miliard 
korun. Na ministerstva vnitra a zdravotnictví přišlo ke 
konci loňského roku 641 žádostí. Podle deníku E15 
ministerstvo vnitra registrovalo žádosti za 5,6 miliar-
dy korun, ministerstvo zdravotnictví za 3,6 miliardy. 
Ministerstvo vnitra, které má vyřizování žádostí na 
starosti, kvůli tomu najalo šest advokátních kanceláří 
za zhruba 30 milionů korun. 

Živnostníci se „drží“ 
Sice s podnikáním loni začalo nejméně živnostníků 

za poslední čtyři roky (60 459). Podnikání ukončilo  
36 139 lidí, což je ale o 11 500 méně než před rokem 
a nejméně za deset let.  

Naopak počet přerušených živností byl nejvyšší za 
čtyři roky – více než 100 000 podnikatelů, o 8500 ví-
ce než v roce 2019. Jak vyplývá z analýzy společnosti 
CRIF, živnostníci většinou volí „režim čekárny“, tedy 
přerušení živnosti. 

I firmy nebývale spoří 
Vklady českých podniků převyšovaly v listopadu 

úvěry už o 75 mld. Kč. Do ojedinělé situace, kdy na 
úložkách v bankách mají firmy více peněz, než kolik 
dluží, se dostaly ve třetím čtvrtletí 2020. Vyplývá to  
z aktuálních statistik ČNB, na které upozornila Česká 
bankovní asociace. 

Nevelký zájem o paušální daň 
K 11. lednu eviduje finanční správa 57 826 přihlá-

šených živnostníků, kteří letos budou platit daň z pří-
jmů, pojistné na sociální a zdravotní pojištění paušál-
ně (5469 Kč). Řádově stovky oznámení ještě mohou 
dorazit poštou. Další možnost budou mít drobní pod-
nikatelé až příští rok. 

Důvěra v eurozóně vrostla 
Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny se v lednu 

vyšplhala na nejvyšší úroveň za téměř rok, a to kvůli 
optimismu ohledně očkování proti covidu-19. Vyplývá 
to z výsledků průzkumu, které zveřejnila společnost 
Sentix. Její index důvěry na leden se zvýšil na 1,3  
z prosincových minus 2,7 bodu. 

Blackout za dveřmi 
V pátek kvůli silnému poklesu frekvence v elektric-

ké přenosové soustavě hrozil Evropě masivní výpadek 
dodávek elektřiny, tzv. blackout. Ke stabilizaci sítě 
musely rakouské (zejm. plynové) elektrárny rychle 
dodat energii. Podle EVN ale Rakousku situaci pomoh-
la zvládnout i elektřina z jaderných a uhelných elek-
tráren v sousedních zemích. Podobných kritických si-
tuací ovšem přibývá. 
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Lockdown do Velikonoc? 
Německá kancléřka Angela Merkelová naznačila, že 

přísná karanténní opatření v zemi mohla být prodlou-
žena až do dubna. Tvrdí to deník Bild s odvoláním se 
na interní zasedání pracovní skupiny Křesťanskodemo-
kratické unie. Podle dalších médií ale kancléřka varo-
vala jen před těžkými týdny, které čekají Německo. 

Stále je víc volných míst 
Míra nezaměstnanosti podle dat Úřadu práce ČR  

v prosinci vzrostla na 4,0 % proti listopadovým 3,8 % 
v souladu s očekáváním. V evidencí úřadu bylo v po-
slední den loňského roku 291 977 uchazečů o práci 
(meziročně +76 500, proti listopadu +17 500). stále 
je 318 582 volných pracovních míst, na jedno v prů-
měru připadá 0,9 uchazeče.  

Mezi regiony jsou však velké rozdíly. Zatímco v 
okrese Praha-východ je to v průměru 0,1 zájemce, na 
Ústecku připadá na jedno volné místo téměř šest ne-
zaměstnaných a na Karvinsku dokonce 8,4. 

Jak zdražily byty 
Ceny bytů v Praze a 

krajských městech loni 
ve 3Q meziročně 
vzrostly v průměru  
o 15,8 % na 70 300 
Kč/m2. Tempo růstu 
bylo nejvyšší od břez-
na 2018. Ve 3Q byla 
nejdražší Praha (94 300 Kč/m2), nejlevnější Ústí nad 
Labem (22 800 Kč/m2). Podle studie poradenské spo-
lečnosti Deloitte od roku 2014 se ceny v ČR zvýšily  
v průměru o 84 %. 

4fin jde do realit 
Na přelomu roku došlo k uzavření partnerství mezi 

poradenskou společností 4fin a realitní sítí Century 21. 
V záměru komplexního majetkového a finančního po-
radenství se tak změnil původní záměr na vybudování 
vlastní realitky na formu spolupráce se stávajícím spe-
cializovaným partnerem. 

Eurové ceny v deflaci 
Spotřebitelské ceny v eurozóně v prosinci čtvrtý 

měsíc v řadě zaznamenaly stejný meziroční pokles, a 
to o 0,3 %. Inflace tak v době dopadů koronavirových 
omezení na ekonomiku zůstává na nejnižší hodnotě za 
více než čtyři roky, na čemž se nejvíc projevil zejm. 
pokles cen energií o 6,9 %.  

Vyplývá to z rychlého odhadu Eurostatu, když ještě 
v prosinci předchozího roku vzrostly ceny v eurozóně 
meziročně o 1,3 %. Největší pokles cen o 2,4 % zna-
menalo Řecko, na opačném konci žebříčku je Sloven-
sko, kde ceny o 1,6 % vzrostly. 

Kolty proklatě vysoko 
Skupina CZG - Česká zbrojovka Group SE (CZG) 

pokračuje ve vyjednávání o získání 100% podílu v 
americké společnosti Colt Holding Company LLC. Lhůta 
pro exkluzivitu k dokončení jednání byla prodloužena 
do konce ledna. I když obchod by musel schválit ame-
rický regulátor, akcie na pražské burze po zprávě vy-
létly o 10 %. 

Vakcín budou miliardy 
BioNTech, partner Pfizeru ve vývoji vakcíny proti 

Covid-19, zvedl cíl dodávek pro letošní rok na 2 mld. 
dávek této vakcíny z dřívějších 1,3 miliardy. Firmy 
uvádí do chodu nové výrobní linky a z jedné ampulky 
lze získat více dávek. 

Neber úplatky, neber… 
Bývalý šéf čínské státní bankovní společnosti China 

Development Bank Chu Chuaj-pang byl odsouzen k 
doživotnímu vězení za korupci. Chu byl podle dřívěj-
ších informací zapleten i do korupční kauzy bývalého 
šéfa společnosti CEFC China Energy Jie Ťien-minga, 
který působil jako poradce českého prezidenta Miloše 
Zemana. 

K hypotékám i stavebko 
Stavební spořitelny loni poskytly úvěry za 68,3 mi-

liardy korun, což je meziroční nárůst o 35 %. Naopak 
zájem o nové 
smlouvy o sta-
vebním spoření 
loni klesl o 5 % 
na zhruba 520 ti-
síc. Asociace čes-
kých stavebních 
spořitelen upo-
zornila, že objem 
úvěrů je srovna-
telný s rekordním 
rokem 2018, jde o druhý nejlepší výsledek za posled-
ních deset let. Průměrná výše úvěru vylétla vysoko 
nad hranici jednoho milionu korun. 

Digi-transformace teprve začíná 
Podle Franklin Equity Group je jasné, že se role 

technologií v každodenním životě zvýšila. I proto se 
mnoho firem z informačního sektoru stalo po většinu 
loňského roku výjimečnými performery.  

Stejný sektor také poskytl nejlepší růstový profil v 
indexu S&P 500 za poslední čtyři roky, kdy podle vý-
zkumu se IT sektor v posledních 30 letech obchodoval 
za v průměru 13% prémii k indexu. Digitální transfor-
mace je tak obrovskou příležitostí za mnoho bilionů 
dolarů, která je navíc stále ve svých počátečních fá-
zích. 
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Denně aktuální zprávy ze světa financí  
a finančně-poradenského trhu  
na našem webu www.profiPF.cz 
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Příroda není levná 
Přírodní katastrofy loni v celém světě způsobily ško-

dy za 210 mld. dolarů, což je nárůst proti předchozímu 
roku, kdy škody vystoupily na 166 mld. dolarů. Uvedla 
to německá zajišťovna Munich Re. Nejvíce škod přitom 
napáchaly hurikány a požáry v USA. 

Za vklady se i platí 
Největší švýcarská banka UBS v tomto čtvrtletí uza-

vře ve Švýcarsku zhruba 20 % poboček a od července 
začne u vkladů nad 250 000 franků (6,1 milionu Kč) 
nebo stejnou částku v eurech klientům účtovat záporný 
úrok. Stane se tak první velkou bankou, která si začne 
z klientských vkladů brát část peněz i z relativně men-
šího zůstatku. Stane se tak kvůli vyhlídkám nízkých či 
záporných sazeb, když dosavadní práh byl minimálně 2 
miliony CHF nebo 500 000 eur. 

Fiskální expanze bude větší 
Podle Goldman Sachs akciové trhy nijak nereflektují 

poslední dění na politické a společenské rovině v USA 
(ani předávání prezidentské moci). Riziková aktiva již 
obecně podobným věcem nevěnují velkou pozornost, 
protože je nahoru táhne kombinace uvolněné monetár-
ní a fiskální politiky i očekávání ekonomického oživení. 
Naopak, spíše roste pravděpodobnost další fiskální ex-
panze. 

Londýn ve stavu ohrožení 
Londýnský starosta Sadiq Khan vyhlásil kvůli nepří-

znivé epidemické situaci stav ohrožení. „Situace v Lon-
dýně je nyní kritická a šíření viru se vymklo kontrole,“ 
řekl Khan. „Každý třicátý Londýňan má nyní Covid-19“. 
Nemocnicím v hlavním městě podle něj hrozí kolaps a 
Londýňany proto starosta vyzval, aby nevycházeli z do-
movů, pokud to není zcela nezbytné. Počet lidí v ne-
mocnici je o 35 % vyšší než v době vrcholící pandemie 
v dubnu a existují obavy, že počet přijatých pacientů 
bude i nadále stoupat. 

Bitcoin padl o pětinu 
Bitcoin rozšířil svůj pondělní jednodenní pokles na -

20 %, když klesl pod 31 000 dolarů. 

Jak letos zdraží zboží? 
Po loňském zvýšení míry hladiny spotřebitelských 

cen o 3,2 % (v průměru za posledních 12 měsíců) je 
odhad ČNB pro příští rok je sice „jen“ 2,3 %, ale mezi 
ekonomy se množí vyšší očekávání. Doznívá šok spoje-
ný s COVID-19, což zasaženou poptávkou stlačuje inflaci 
dolů, i když zasažená nabídka tlačí spíš na růst cen. 

Z bank raději na kontinent 
Guvernér BoE Andrew Bailey podle agentury Reuters 

potvrdil, že do EU odešlo kvůli brexitu odhadem 5000 
až 7000 pracovních míst v sektoru financí. 

Jak lze prodělávat 
Přední hedgeový fond Odey Asset Management ztra-

til v roce 2020 podle agentury Bloomberg 30,5 %. 
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