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Podvody v pojištění rostou 
Členské pojišťovny ČAP prověřily v roce 2020 cel-

kem 9632 podezřelých pojistných událostí (meziročně 
+14 %), ve kterých odhalily pojistné podvody v cel-
kové hodnotě 1,232 mld. Kč (meziročně +8,7 %). 
Průměrná výše prokázaného pojistného podvodu vý-
znamně narostla meziročně o cca čtvrtinu na téměř 
290 tis. Kč. 60 % z celkové prokázané částky pojist-
ného podvodu připadá na odvětví pojištění majetku  
a odpovědnosti, 29 % připadá na pojištění vozidel, 
11 % v pojištění osob. Za spáchání pojistného podvo-
du lze uložit trest odnětí svobody v rozmezí od 2 až 
10 let, nebo zákaz činnosti, propadnutí věci anebo pe-
něžitý trest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vyzkoušíme berňák online 

On-line služby finančních úřadů přes tzv. portál 
Moje daně pro veřejnost spustí finanční správa  
28. února. V současnosti správa spustila provoz on-
line finančního úřadu v pilotním provozu, do něhož 
vybrala ve spolupráci s profesními komorami a asoci-
acemi skupinu zhruba 70 účastníků. 

Fio splátkový úvěr 
Fio banka zavedla nový produkt splátkový úvěr, 

který lze využít na cokoli ve výši od 10 000 do 
6 000 000 Kč. Nejnižší sazba, které lze dosáhnout, 
začíná na 2,45 % p.a. a maximem je 11,85 % p.a. 
Žádat o něj mohou klienti Fio banky, fyzické osoby – 
spotřebitelé v internetovém bankovnictví nebo samo-
zřejmě na pobočce, půjčka nabízí kromě rychlého 
schválení online i předčasné splacení kdykoli zdarma 
nebo změny výše splátky bez poplatku. 

OSVČ přerušují živnosti 
Podle společnosti CRIF – Czech Credit Bureau zá-

jem lidí o podnikání se začátkem letošního roku vý-
razně klesl. Navíc výrazně přibylo podnikatelů, kteří 
se rozhodli svoji živnost přerušit – v lednu 23 tisíc 
podnikatelů, 2x více než v prosinci a o 4,5 tisíce více 
než v lednu 2020. Zároveň začalo podnikat 4828 lidí 
(o čtvrtinu meziročně méně), na druhou stranu se 
snížil počet lidí, kteří svoji živnost zrušili (v lednu se 
snížil o 3,3 tisíce na 1478). 

Pojištění zpomalilo, ale „drží“ 
Český pojistný trh v roce 2020 zpomalil růst. Pojiš-

ťovny vybraly na pojistném 141,2 miliardy Kč, což je 
meziročně o 3,6 % více. Jde o data České asociace 
pojišťoven, která sdružuje pojišťovny s 98% podílem 
na trhu. Předloni trh vzrostl o 5,7 %. 

Knížky koupil Albatros 
Firma Albatros Media koupila za 14 mil. Kč knižní 

divizi vydavatelství Mladá fronta, jež je v konkurzu. 
Smlouva je podle insolvenční správkyně uzavřená. 

BT měl loni obrat 2,2 miliardy 
Největší český broker pool Broker Trust zvýšil loni 

svůj obrat podle zatím neauditovaných čísel na 2,2 
miliardy korun po meziročním růstu více než o polovi-
nu. Počet uzavřených smluv vzrostl na 243 tisíc, což 
je o 43 % více než v roce předchozím a na 120 tisíc 
(o 5 %) vzrostl počet koncových klientů. Na obratu se 
nejvíce podílely segmenty životního pojištění a úvěrů 
na bydlení – shodně po 34 %. Úvěry na bydlení do-
sáhly 50 miliard korun (pro 18 tisíc klientů), čímž BT 
potvrzuje pozici jedničky na českém hypotečním trhu. 
Výrazný růst o 40 % zaznamenal segment investic, 
jejichž celková AUM dosáhla 26 miliard korun. 100% 
nárůst objemu eviduje BT v pojištění pro firmy a pod-
nikatele. S Broker Trustem, který letos oslaví 20 let 
od založení spolupracuje aktuálně na 600 partnerů – 
poradenských firem i jednotlivců, celkem 2900 aktiv-
ních finančních poradců. 

č. 6 / 10. 2. 2021 

Přihlaste se na webinář o Edwardovi 
 

Představuje se Edward  

- plně digitální investiční platforma.  
 

Na webináři vám představí  

Viktor Hostinský novou  

investiční platformu Edward,  

kterou v červnu 2020 spustila 

společnost Broker Trust.  

 

Dozvíte se: 

- jak Edward pracuje s finančními cíli klientů,  

včetně doživotní renty z portfolia. 

- proč díky Edwardovi ztrácejí klienti obavy  

z investování a investují výrazně vyšší částky. 

- jak pracují automaticky řízená ETF portfolia. 

- proč v Edwardovi mohou klienti platit méně a porad-

ce dostávat více než u běžných fondových řešení. 

 

Datum a čas: 3. března 2021, 10:00 - 11:30 

Pro registraci klikněte ZDE >>> 
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Raiffka kupuje Equa bank 
Skupina Raiffeisenbank International koupila sto 

procent akcií Equa bank od fondu AnaCap Financial 
Partners. Po schválení regulačními orgány se plánuje 
sloučení Equa bank s Raiffeisenbank, což je součástí 
strategie RBI rozšiřovat svou působnost na vybraných 
klíčových trzích. 

Izolačka za 370, bonus za 1000 
Vláda schválila mimořádný bonus ve výši 370 Kč 

denně pro lidi v karanténě nebo v izolaci, což má po-
moci lidem chovat se zodpovědně. Dále vláda schválila 
nový systém kompenzací pro OSVČ, kdy bonus podni-
katelům stoupne z 500 na 1000 korun denně. Kritéri-
em bude splnění poklesu tržeb o nejméně 50 %, přes-
né podmínky se ještě dopracují. 

Ceny realit i loni rostly 
Tržní ceny bytů, rodinných domů a pozemků v Čes-

ku v posledním čtvrtle-
tí loňského roku mezi-
ročně dál rostly. Nejví-
ce zdražily pozemky, 
o 13,3 procentního bo-
du, naopak nejméně 
rodinné domy. Od roku 
2010 pozemky v Česku 
zdražily o 85 %, jak vyplývá z HB Indexu Hypoteční 
banky. 

Inovace u nás pláče 
Jižní Korea se vrátila na první místo v nejnovějším 

Bloomberg Innovation Index již posedmé za posled-
ních devět let, kdy se index zveřejňuje. Pomyslnou ko-
runu převzala od Německa, které kleslo až na čtvrté 
místo. Singapur i Švýcarsko se posunuly o jedno místo 
nahoru na druhou a třetí pozici. USA vypadly z top 10, 
kde vévodí klastr evropských zemí. Česko sklouzlo 
o 2 příčky níže na 26. místo (třeba za Polsko i Rusko). 

Úvěrů ze stavebka stále víc 
Stavební spořitelny poskytly v lednu úvěry za 5,6 

miliardy korun, což je meziroční nárůst o zhruba třeti-
nu. Zároveň zaznamenaly pokles zájmu o nové smlou-
vy o stavebním spoření, když jich uzavřely 41 511, což 
je meziročně o 13 % méně. 

Prodat nebo neprodat? 
Společnost Tanemo a.s. ze skupiny PPF na svých 

stránkách zveřejnila detaily veřejného návrhu na od-
koupení části akcií Monety na ceně 80 Kč/akcie. Návrh 
lze jako stávající akcionář přijmout od 8. do 26. února 
2021 s možností prodloužení ze strany Tanemo do 
5. března 2021. 

Hybridy u nás vedou 
Prodej hybridních aut na českém trhu vzrostl 

o 53 % na 1354 vozů. Naopak odbyt elektromobilů se 
snížil o 40 % na 231 aut. Vyplývá to z údajů Svazu 
dovozců automobilů. Celý trh osobních aut přitom  
v lednu klesl o 23 %. 

Katastrofa služeb 
Poskytovatelům služeb v roce 2020 poznamenaném 

koronavirovou pandemií klesly neočištěné tržby mezi-
ročně o 11,7 %. Podle ČSÚ šlo o nejvyšší pokles za 
posledních 20 let. Nejvýrazněji klesly tržby v odvět-
vích spojených s cestovním ruchem. Tržby cestovních 
kanceláří a agentur se propadly zhruba o 75 %, v le-
tecké dopravě o 69 % a v ubytování o 56 %. 

Inflace asi dál klesne 
Meziroční inflace v lednu podle odhadů analytiků 

klesla pod dvě procenta, a to zřejmě na průměrných 
1,7 % z prosincových 2,3 %. Důvodem je vysoká 
srovnávací základna z loňského ledna a meziroční po-
kles cen potravin. ČSÚ zveřejní údaje o inflaci v pátek. 

Bezrealitky i s ní 
Realitní služba Bezrealitky.cz po čtrnácti letech od za-

ložení poměrně překvapivě vstoupila do sféry realitních 
kanceláří. Služba postavená na on-line zprostředkování 
prodejů nemovitostí bez makléřů koupila polovinu společ-
nosti Maxima Reality. Cílem je poskytnout osobní služby 
realitních specialistů lidem, kteří při prodeji nebo koupi 
bytu potřebují asistenci. Ředitel Bezrealitky.cz Hendrik 
Meyer bude v Maxima Reality jednatelem, její majitel 
Vladimír Zuzák zůstane ve funkci ředitele.  

Kdo si hraje, nezlobí 
Největší český vývojář her Bohemia Interactive 

prodal minoritní podíl čínskému internetovému gigantu 
Tencent Holding. Cena transakce ani velikost prodané-
ho podílu nebyla nezveřejněna, Bohemia bude i nadále 
fungovat pod současným vedením manažerského tý-
mu, majoritní podíl zůstává v rukou dosavadních čes-
kých majitelů. Bohemia Interactive loni prodala 5,7 
milionu kopií her za 1,6 miliardy korun. 

Nezaměstnanost začala růst 
Nezaměstnanost v Česku v lednu stoupla na 4,3 % 

z prosincových čtyř procent. V evidenci úřadů práce 
bylo 309 tisíc lidí, meziměsíčně o zhruba sedmnáct ti-
síc více. Zároveň přibylo i volných pracovních míst. K 
dispozici jich bylo 325 tisíc, tedy téměř o sedm tisíco-
vek více než na konci loňského roku. Podle Úřadu prá-
ce ale v lednu nezaměstnanost roste pravidelně, i bez 
ohledu na současnou pandemii. Analytici také upozor-
ňují, že nezaměstnanost poroste dál. 
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Denně aktuální zprávy ze světa financí  
a finančně-poradenského trhu  
na našem webu www.profiPF.cz 
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Česko je spolehlivé 
Mezinárodní ratingová agentura Moody's Investors 

Service potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti Čes-
ké republiky na stupni Aa3 se stabilním výhledem. Na-
vzdory pandemii zůstává ekonomická odolnost země ve 
střednědobém i dlouhodobém výhledu silná, uvedla 
agentura. Česko dokonce vykazuje v očích agentury 
Moody’s nejlepší hodnocení své úvěrové spolehlivosti 
ze všech zemí bývalého východního bloku 

Kooperativa s online focením auta 
Kooperativa pojišťovna nově umožňuje klientům při 

vstupní prohlídce nafotit vozidlo doma, zatímco dříve 
byla nezbytná odborná prohlídka technikem společnosti 
Global Expert, a tedy i „fyzický“ kontakt. Následovat 
bude i funkcionalita využitelná při likvidaci pojistné 
události. 

Přijde clo nové, uhlíkové 
Evropská unie připravuje tzv. uhlíkové clo, které má 

odradit průmysl od přesunu do Asie kvůli emisním limi-
tům a zároveň jej chránit před ekologicky nezodpověd-
nou konkurencí. Podle europoslanců z environmentál-
ního výboru by měla Evropská komise přijít s návrhem 
uhlíkového cla co nejdříve, fungovat by podle nich mě-
lo začít nejpozději v roce 2023. 

McKinsey má problém 
Prestižní poradenská společnost McKinsey zaplatí 

573 milionů dolarů (12,4 miliardy Kč), aby urovnala 
obvinění, že poskytováním marketingových rad farma-
ceutickým podnikům, včetně firmy Purdue Pharma 
(OxyContin), přispěla ke vzniku tzv. opioidové krize 
v USA kde nadměrné používání opioidů podle vlády 
vedlo v letech 1999 až 2018 ke 450 000 úmrtí 
v důsledku předávkování, uvedla agentura Reuters. 

E-komerce letí vzhůru 
Podle údajů Asociace pro elektronickou komerci 

(APEK) vzrostl český e-commerce trh meziročně 
o 26 % a přiblížil se hranici 200 miliard. „Jedná se o 
téměř dvojnásobné tempo růstu v porovnání s růstem 
mezi roky 2019 a 2020. To je samozřejmě způsobeno 
přesunem spotřeby z offline do online prostředí 
v důsledku pandemie koronaviru. Na celkových malo-
obchodních prodejích se e-commerce podílí již z 16 %. 

Dividenda nejdřív po květnu 
Erste Group Bank říká, že 15. února nevyplatí pod-

mínečnou dividendu, protože nejsou splněny podmín-
ky. K výplatě dividendy hodlá přikročit v souladu 
s regulatorním doporučením po odsouhlasení na květ-
nové výroční valné hromadě. 

Ceny bytů neklesnou 
Stavební produkce v roce 2020 reálně meziročně 

klesla o 7,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně 
o 0,3 % stavebních povolení méně a orientační hodno-
ta těchto povolení klesla o 5,9 %. Podle ČSÚ bylo loni 
zahájeno meziročně o 8,9 % bytů méně (na 35 253), 
dokončeno bylo o 5,4 % bytů méně (na 34 433 bytů). 

Evropou obchází nejistota 
Předpovídat vývoj německého hospodářství pro le-

tošní rok uprostřed pandemie nemoci covid-19 je složi-
té, možné je cokoli od pětiprocentního propadu po pě-
tiprocentní růst. V rozhovoru se zahraničními novináři 
to prohlásil šéf berlínského výzkumného institutu DIW. 

Direct pojišťovně se daří 
Podle nové statistiky ČAP 
za loňský rok vzrostlo 
předepsané pojistné Di-
rectu meziročně o 25 % 
z necelých 1,8 miliardy 
korun za rok 2019 na víc 
než 2,2 mld. Kč v přede-
psaném pojistném. Díky 

tomu je Direct třetí nejrychleji rostoucí pojišťovnou, 
když rostl ve všech produktech i přesto, že loňský rok byl 
v oblasti neživotního pojištění ovlivněný pandemií. 

Arca v reorganizaci 
Reorganizace společnosti Arca Investments by se 

měla uskutečnit v ČR. Arca o tom informovala  s odvo-
láním na dotazník věřitelů skupiny. Podle něj si to 
myslí přes 83 % věřitelů, kteří vyplnili dotazník, s je-
hož výsledky byl seznámen Městský soud v Praze. 
Stejný postoj zastávají také velcí věřitelé i strategický 
partner Blantyre Capital Limited. 

Hotely bez turistů 
V loňském roce se v Česku ubytovalo 10,8 milionu 

turistů. Je to meziroční pokles o 51 %. Zahraničních 
hostů bylo dokonce méně téměř o tři čtvrtiny. V hote-

lech, penzionech či 
kempech turisté strá-
vili podle ČSÚ 31,2 mi-
lionu nocí, což byl me-
ziroční pokles 
o 45,3 %. Hostů uby-
tovaných v pražských 
hotelech, penzionech a 

kempech loni meziročně ubylo o 72,9 % na 2,178 mili-
onu. Výrazněji se snížil počet ubytovaných cizinců, me-
ziročně jich bylo o téměř 79 % méně. Návštěvníků 
z Česka v pražských ubytovacích zařízeních bylo při-
bližně o 41 % méně než v roce 2019. 

Luxus nefunguje 
Podnikatel Michal Mička poslal do insolvence své tři 

firmy, které se zabývaly prodejem módních značek Pie-
tro Filipi a Kara. V součtu dluží kolem 722 milionů ko-
run. Hlavním věřitelem je Česká spořitelna. Z bankrotu 
Mička viní opatření proti pandemii. Vyhlášení formální 
insolvence s retailovou částí skupiny C2H se čekalo už 
od konce minulého roku.  
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