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Opět bankovní námluvy 
Repríza velké bankovní fúze je zpět a PPF stojí  

o MONETU Money Bank. Předmanželská smlouva nabí-
zí do transakce Air Bank, Home Credit i ztrátovou 
Zonky. Výměna akcií je ovšem doplněna veřejnou na-
bídkou odkupu až 29 % akcií Monety po 80 Kč, což by 
mohlo vést až k jejímu ovládnutí. MONETA má čas na 
rozmyšlenou, ale hlasy mnoha akcionářů jsou proti, 
britský Petrus Advisors nabídku označil dokonce za 
„otrávenou“. 

Naše důvěra v lednu spadla 
Souhrnný indikátor důvěry se v lednu meziměsíčně 

snížil o 1,3 bodu na hodnotu 87,3 bodu. Souběžně 
klesly obě jeho složky, indikátor důvěry podnikatelů  
o 0,7 bodu a indikátor důvěry spotřebitelů o 3,5 bodu. 
Očekávání jsou zejména v průmyslu zatím optimistic-
ká, dosud ovšem neodrážejí nová rizika z německého 
lockdownu (v Německu podnikatelská nálada klesla na 
šestiměsíční minimum). 

Loni lépe, letos ale hůř 
Ministerstvo financí očekává za loňský rok mírnější 

propad české ekonomiky (6,1 % proti listopadovým 
6,6 %). Pro letošní rok ministerstvo předpokládá zo-
tavení ekonomiky tempem růstu 3,1 % proti dříve 
uváděným 3,9 %. Loňský schodek veřejných financí 
(5,8 % HDP) se letos ale prohloubí na 6,6 % HDP jak 
kvůli pokračující epidemii, tak dalším podpůrným 
opatřením. 

Další titul na burze 
Pražská burza přijala akcie zprostředkovatele devi-

zových obchodů SAB Finance na trh Standard Market. 
Obchodovat se s nimi začne 28. ledna. 

Jak dopadne kurzarbeit? 
Sněmovna zřejmě svede boj o podobu nových pra-

videl zkrácené práce, tedy tzv. kurzarbeitu. Sešly se i 
odlišné úpravy návrhu od koaličních ANO a ČSSD. 

Bonus i pro bankrotáře 
Podnikatelé v úpadku budou zřejmě moci čerpat 

příspěvek na podnikání postižené dopady pandemie, 
takzvaný kompenzační bonus, 500 korun denně, a to 
zpětně. Umožnit jim to má změna zákona, kterou ve 
zrychleném režimu ve stavu legislativní nouze schváli-
la Sněmovna. Nyní ji musí ještě projednat Senát. 
Změna se týká jen fyzických osob podnikatelů v 
úpadku. 

Auta u nás dál stárnou 
Počet osobních aut na 

českých silnicích se loni 
zvýšil o 140 336 na 6,13 
milionu. Jejich průměrné 
stáří stouplo o 0,35 roku 
na 15,27 roku. 

Drahé nemovitosti ČNB nepálí 
V rozhovoru pro E 15 guvernér ČNB Jiří Rusnok vy-

jádřil k nadhodnocení cen bytů: „Primárně nás to zají-
má z pohledu udržitelného fungování bank. Nás až tak 
netrápí, že lidé kupují předražené byty. To je jejich 
rozhodnutí. My nejsme ministerstvo pro místní rozvoj 
nebo ministerstvo práce a sociálních věcí, abychom se 
měli starat o dostupnost bydlení. To není náš úkol, 
my se máme starat o finanční stabilitu.“ 

Ošetřovné bez vlivu na dávky 
Senát zřejmě schválí úpravu navrženou Sněmov-

nou ve zrychleném jednání, aby se mimořádné ošet-
řovné za děti, které nemohou do škol, nezapočítávalo 
do výpočtu jiných dávek. 

Firem loni ubylo víc 
V roce 2020 zaniklo v ČR 16 111 firem, o 353 více 

než předloni a zároveň dosud nejvíce. Vzniklo 27 228 
společností, což je nejnižší počet za 6 let.  

Celkově tak v Česku přibylo 11 117 firem, což je 
nejméně od roku 2003, vyplývá z analýzy dat společ-
nosti CRIF. 
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Nová banka na dlouhé cestě 
Již koncem roku 2020 podala ČNB skupina Partners 

žádost o bankovní licenci pro svou Partners Banku. 
„Očekáváme, že licenční řízení bude probíhat zhruba 
jeden rok. Stavět zcela novou plně licencovanou ban-
ku je na českém trhu ojedinělý krok, a tak přesný vý-
voj lze odhadovat orientačně,“ konstatuje generální 
ředitel skupiny Petr Borkovec. Se startem banky tak 
počítá zhruba v druhém kvartálu roku 2022. Skupina v 
tuto chvíli žádné další investory nehledá, celý projekt 
vede dlouholetý manažer ze skupiny ČSOB Marek Ditz. 

Porostou sazby už letos? 
ČNB v letošním roce základní úrokovou sazbu nad 

jedno procento zřejmě nezvýší, ale bude pravděpo-
dobně úrokové sazby zvyšovat rychleji než ECB.  

Guvernér ČNB Jiří Rusnok dále řekl, že Česko má 
vyšší inflaci než eurozóna a tím pádem potřebujeme 
méně expanzivní měnovou politiku. „Proto si myslím, 
že budeme sazby zvyšovat rychleji a rychleji překoná-
me hranici jednoprocentní úrokové sazby,“ uvedl dále. 
Zároveň ovšem řekl, že považuje za problematické 
zhoršení udržitelnosti veřejných financí. 

První ministryně schválena 
Avizovanou Janet Yellenovou 

schválil do funkce ministryně 
financí i americký Senát. Býva-
lá šéfka Fed bude první ženou, 
která resort financí USA za 232 
let jeho existence povede. 

VW vydělá i s pokutou 
Německé automobilové sku-

pině Volkswagen hrozí pokuta více než 100 milionů eur 
(2,6 miliardy Kč) za to, že u své flotily osobních aut 
loni nesplnila cíle Evropské unie stanovené pro emise 
oxidu uhličitého.  

Přesto koncern předpokládá, že za loňský rok vyká-
že provozní zisk bez zahrnutí mimořádných položek v 
rozsahu kolem 10 mld. eur (cca 261 miliard Kč). Ten 
by tak měl sice klesnout téměř o polovinu z 19,3 mld. 
eur v roce 2019, ale zároveň překonat očekávání ana-
lytiků, upozornila agentura Reuters. 

ČSOB Bohatství je největší 
Objem majetku v jednom z nejstarších fondů u nás 

ČSOB Bohatství překročil hranici 30 miliard korun. Stal 
se tak největším fondem na českém trhu.  

Ilustruje to značnou změnu v chování investorů, 
kteří oceňují kombinaci kvalitních akcií a dluhopisů 
(neutrálně 40:60) s diverzifikací do cca stovky akcio-
vých titulů s řadou těch nejznámějších, kdy největší 
pozice ve fondu jsou totiž firmy jako Apple, Microsoft, 
Alphabet (Google), Amazon či Visa. 

Pojišťovnictví bez nadšení 
Ratingová agentura Moody’s vyjádřila negativní ná-

zor na perspektivy evropského pojišťovnictví. Příčinou 
takového hodnocení jsou především účinky nízkých 
úrokových sazeb a dopady koronavirové krize. Vliv 
těchto faktorů je prý nejvíce pociťován v životním po-
jištění a u kompozitních pojistitelů. Lépe to podle Moo-
dy’s vypadá v segmentu podnikatelských pojištění. 

Byty stále dražší 
Průměrná cena bytů vzrostla v prosinci meziměsíč-

ně o dalších 70 000 Kč, vyplývá z aktuálních statistik 
realitního portálu RealityČechy.cz a Golem Finance. 
Proti loňskému prosinci je nyní průměrná cena vyšší 
dokonce o necelých 440 000 Kč. Rozdíl mezi loňským 
a letošním 4. čtvrtletím činí 422 000 Kč. V procentuál-
ním vyjádření meziroční nárůst průměrné ceny bytů  
v ČR činí 12,6 %. 

Za zprávy se (ne)platí 
Google podepsal dohodu o placení autorských práv 

s lobbistickým sdružením Apig, které zastupuje fran-
couzské celonárodní a regionální deníky (zatím to byly 
jen deníky Le Monde a Le Figaro). Zároveň ale Google 
varoval, že zablokuje svůj vyhledávač v Austrálii, po-
kud vláda prosadí zákon o placení mediálním formám 
za právo používat jejich obsah. 

Libo kousek bitcoinu 
Obří správce investic 

BlackRock přidává futures 
na bitcoin jako možnou 
investici do dvou fondů ve 
snaze přinést svým klien-
tům svět kryptoměn. Pro své fondy BlackRock Strate-
gic Income Opportunities a BlackRock Global Allocati-
on Fund může podle Reuters používat bitcoinové deri-
váty. Zpráva ovšem přišla těsně před další značnou 
fluktuací bitcoinu. 

Ifo doufá ve stagnaci 
Německá ekonomika bude v letošním prvním čtvrt-

letí v důsledku prodloužených opatření proti šíření ko-
ronaviru (zatím do 14. února) pravděpodobně stagno-
vat. Ve druhém čtvrtletí by však měla dosáhnout zhru-
ba 3% růstu. Předpověděl to německý ekonomický in-
stitut Ifo. 

EU se zazelenala 
Obnovitelné zdroje energie loni vyrobily 38 % elek-

třiny v EU. Zelená energie tak poprvé předběhla uhlí i 
plyn a poprvé se stala hlavním zdrojem elektřiny v Ev-
ropě. Vyplývá to z nové studie organizací Ember a 
Agora Energiewende (The Capitals). 
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Denně aktuální zprávy ze světa financí  
a finančně-poradenského trhu  
na našem webu www.profiPF.cz 
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Mejdan jako před lety 
Když známý ekonom a investor Ed Yardeni podle 

svých slov poslouchal píseň Party Like There’s No To-
morrow (párty, jako by zítra nebylo), napadlo jej, že 
pro současnou situaci na trhu by byl lepší název písně 
Party Like It’s 1999. Modří již jistě vědí… Přestože se 
valuace mohou blížit těm z vrcholu internetové bubliny 
a množí se i známky iracionality, dodává, že on sám 
stále čeká, že index S&P 500 na konci letošního roku 
uzavře na 4300 bodech. A rok 2022 na 4800 bodech. 

Elektřina loni nezklamala 
Spotřeba elektřiny v ČR loni i přes koronavirovou 

pandemii klesla meziročně jen minimálně, v posledním 
čtvrtletí dokonce mírně rostla. Covid měl podle společ-
nosti nicméně vliv na strukturu spotřeby. Snížila se v 
podnicích, rostla naopak u domácností. 

MMF: Loni i letos trochu lépe 
V novém ekonomickém výhledu odhaduje MMF za 

rok 2020 pokles světové ekonomiky o 3,5 % (proti -
4,4 % v říjnové prognóze) s odkazem na nečekaně sil-
nou dynamiku v druhém pololetí 2020. V roce 2021 
očekává růst světové ekonomiky o 5,5 % proti 5,2 %  
v říjnu, v roce 2022 čeká růst o 4,1 %. Fond ale pou-
kazuje na „mimořádnou nejistotu“ ohledně ekonomic-
kého výhledu a říká, že rizika představují další vlny a 
mutace viru. 

Microsoftu pandemie pomáhá 
Čistý zisk Microsoftu ve fiskálním druhém čtvrtletí 

vzrostl o 33 % na 15,5 miliardy dolarů. Hospodaření 
podpořil zájem o cloudové služby, které těží z rozma-
chu práce z domova a vzdělávání přes internet v době 
pandemie. 

Bez masa a s colou 
Společnost PepsiCo 

vytvoří společný podnik 
s firmou Beyond Meat, 
který bude zaměřený na 
vývoj a prodej potraviny 
a nápojů z rostlinných 
alternativ masa. 

Čína došlápla na banky 
Čínský bankovní sektor zlikvidoval v roce 2020 ne-

splácená aktiva v hodnotě 3,02 bilionu juanů, uvedl 
nejvyšší bankovní a pojišťovací regulátor v zemi. Je to 
o více než 50 % více než před rokem. 

Air Bank proplatí poplatky za převod hypotéky 
Až do konce března 2021 mohou klienti, kteří mají 

zájem převést svou stávající hypotéku do Air Bank, zís-
kat zpětné proplacení poplatků, které právě s převede-
ním hypotéky nejčastěji souvisejí, a to až do výše 
10 500 korun. Jedná se o poplatky spojené s katastrem 
nemovitostí a odhadem ceny nemovitosti nebo admi-
nistrativní náklady. Air Bank eviduje za uplynulý rok 
meziroční 41% nárůst počtu hypoték, u objemu činil 
růst 58 %. 
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