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Úročení hypoték ještě klesá 
Pokles průměrné úrokové sazby hypoték se na-

vzdory očekávání ani v lednu nezastavil a dále o dva 
p.b klesla na 1,94 %. Objemy poskytnutých hypoték 
se sice ve srovnání s prosincem propadly, přesto se s 
téměř 25 miliardami letošní leden stal nejsilnějším 
prvním měsícem v historii ukazatele Fincentrum Hy-
poindex. 

Vrátí se CETIN na burzu? 
Podle agentury Bloomberg s odvoláním na obezná-

mené vybírá skupina PPF banky, s nimiž probírá mož-
nost návratu telekomunikační firmy CETIN na burzu. 
Největší tuzemský vlastník telekomunikační infra-
struktury CETIN, kterého stoprocentně vlastní skupina 
PPF, provozuje pevné a mobilní sítě vyčleněné od 
operátora O2. 

Chystá se Basta 
Česká bankovní asociace chystá vlastní portál 

shrnující pro laickou i odbornou veřejnost různé 
bankovní statistiky (pod pracovním názvem Basta = 
bankovní statistiky). Mimo jiné i údaje o ceně hy-
poték. Vytvořila by se tak konkurence k již tradič-
nímu Hypoindexu, jehož tvůrci jsou „zaskočeni a 
znepokojeni“. 

Jarní hypodny v Raiffce 
Zájemci o nový úvěr u Raiffeisenbank mohou v 

rámci Hypodnů od 15. února do 4. června získat oce-
nění nemovitosti zdarma a slevu ve výši 0,1 % z vy-
počtené úrokové sazby při refinancování. 

Raiffeisenka koupila Akcentu 
Raiffeisen Bank International AG (RBI) dosáhla do-

hody o koupi české platební instituce Akcenta CZ a.s. 
Podle navrhované vlastnické struktury získá RBI 70 % 
Akcenty a zbývajících 30 % získá její česká dceřiná 
společnost Raiffeisenbank a.s. Transakce podléhá 
schválení regulatorními orgány a očekává se, že bude 
uzavřena do konce letošního května.  

Superhrubě půl bilionu 
Vláda schválila novelu státního rozpočtu na letošní 

rok. Schodek navrhuje zvýšit na půl miliardy. Rozpo-
čet se schváleným schodkem 320 miliard korun totiž 
nyní nepočítá s dopady daňového balíčku, který mimo 
jiné zrušil superhrubou mzdu a snížil zdanění. 

Podnikatelská bída pokračuje 
První měsíc nového roku je z pohledu počtu nově 

přerušených živností dlouhodobě nejsilnější. Leden 
2021 překonal všechny dosavadní rekordy. Podnikání 
pozastavilo 25 534 OSVČ, což je o 50 % víc než loni. 
Podle Bisnode jde o důsledek trýznivé situace na trhu 
a nejistých vyhlídek do budoucnosti. Podnikání v roce 
2020 pozastavilo téměř sto tisíc živnostníků, což bylo 
o 40 % více než v roce 2019 a nepříznivý trend po-
kračuje i letos. 

Češi spoří dětem i v pandemii 
Ulehčit svým potomkům start do samostatného ži-

vota výbavou nebo věnem plánuje podle výzkumu 
Stavební spořitelny Buřinky více než 90 % Čechů, 
kteří už děti či vnoučata mají. Více než 60 % plánuje 
věnovat peníze, 43 % výbavu do domácnosti a nemé-
ně je zastoupené i vzdělání. Obliba stavebního spoře-
ní pro děti rostla i v loňském roce a dětem je založí 
38 % rodičů či prarodičů. 

Kolt za 220 milionů 
Česká zbrojovka Group (CZG) koupí 100% podíl v 

legendární firmě Colt Holding Company. Akvizice bude 
financována ze stávajících hotovostních zdrojů zbro-
jovky včetně prostředků z nedávného IPO a z pláno-
vané emise dluhopisů. Celá transakce ještě podléhá 
schválení regulačních orgánů, vypořádání se očekává 
v první polovině roku 2021. S tím si CZG bez nadsáz-
ky kupuje kus americké historie i přístup k zakázkám 
amerických ozbrojených složek. 
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I Slovensko snižuje odhad růstu 
Slovenská ekonomika loni klesla o 5,8 %, což je 

lepší výsledek, než jaká byla očekávání. Na letošní rok 
tamní ministerstvo financí zhoršilo výhled růstu HDP 
na 4,3 %. Slovenské ministerstvo financí snižuje od-
had letošního růstu HDP na 4,3 % (dříve +5,5 %),  
v roce 2022 čeká růst HDP o 3,9 % (původně 2,4 %). 

Broker Consuting rostl o 16 % 
Skupina Broker Consulting, která poskytuje služby 

ve finančním a realitním zprostředkování, loni zvýšila 
podle předběžných údajů obrat meziročně o 16 % na 
2,1 miliardy korun. Firma plánuje rozšířit své develo-
perské aktivity ze západních Čech do všech regionů 
včetně Prahy. Právě v této oblasti vzrost obrat již loni 
o 50 %. 

Inflace klesla jen na 2,2 % 
Inflace v úvodu letošního roku vzrostla o poznání 

výrazněji, než se očekávalo. Spotřebitelské ceny v led-
nu oproti prosinci vzrostly o 1,3 % zejména vinou sko-
kového zvýšení cen potravin (+3,1 %). V meziročním 
srovnání však spotřebitelská inflace mírně již pošesté 
zpomalila na 2,2 % (na dvouleté minimum) z prosin-
cových 2,3 %.  

Ceny zboží se zvedly o 1,9 % a služeb o 2,6 %. 
Proti loňskému lednu vzrostly především ceny alkoholu 
a tabáku, levnější jsou letos naopak poštovní služby a 
telekomunikace. 

Platební terminál jde do mobilů 
Novou aplikaci, díky níž bude možné proměnit mo-

bilní telefon v platební terminál pro přijímání karet, 
spouští Global Payments ve spolupráci s Českou spoři-
telnou a kartovými asociacemi Visa a Mastercard. Apli-
kace doplňuje stávající síť platebních terminálů a je 
vhodná zejména pro drobné podnikatele a živnostníky, 
kteří často cestují za svými zákazníky. 

Sberbank podpoří podnikatele 
Sberbank přináší na trh nový firemní FÉR úvěr s 

nejnižší sazbou 3,33 % ročně, který je určen malým a 
středním firmám a živnostníkům. Úvěr je bez poplatků 
a s jednoduchým a rychlým vyřízením. Banka se úvě-
rem snaží podpořit podnikatele i firmy a lze jím získat 
nové peníze a zároveň i výhodně refinancovat stávající 
úvěry. 

Mohlo být ještě hůř 
Podle hlavní ekonomky Raiffeisenbank Heleny Hor-

ské česká ekonomika za loňský rok přišla v přidané 
hodnotě o 299 miliard korun. Zároveň upozornila, že 
od ještě větších ztrát uchránila Česko německá ekono-
mika. „V této situaci covidového šoku se vyplatilo být 
průmyslovou zemí. Ze struktury ekonomik vyplývá, že 
v Česku je přímo či nepřímo covidem ohroženo až 37 % 
ekonomiky, přičemž vládními restrikcemi je přímo 
omezeno deset až 13 % ekonomiky. V Německu to je 
42 % a v Rakousku 45 %,“ uvedla. 

Změna v dozorčí radě KAPITOL 
Valná hromada společnosti KAPI-

TOL, a.s. schválila změnu v dozorčí 
radě, kdy Marek Blaha, ředitel dis-
tribuční sítě České spořitelny, na-
hradil od 15. ledna 2021 na postu 
člena dozorčí rady společnosti To-
máše Vaníčka. 

Útěk z londýnské burzy 
Amsterdam se v lednu stal největším evropským 

obchodním centrem akcií a sesadil tak Londýn z jeho 
historické pozice. Nizozemsko získalo podniky, které 
Velká Británie ztratila po brexitu, informoval list Fi-
nancial Times. V lednu se zde denně obchodovalo s 
akciemi v průměru za 9,2 miliardy eur, což je od pro-
since více než čtyřnásobný nárůst. 

Hurá do akcií 
Během uplynulého týdne se do globálních akciových 

fondů přililo rekordních 58,1 miliard dolarů, když in-
vestoři stáhli peníze z hotovostních fondů a dluhopisů, 
ukázaly v pátek týdenní údaje BofA o toku fondů. 
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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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V EU hůř, u nás lépe 
Ekonomika Evropské unie letos kvůli přetrvávajícím 

koronavirovým omezením poroste pomaleji, než se do-
sud očekávalo. Podle makroprognózy EK vzroste HDP  
o 3,7 %, zatímco listopadový odhad počítal s růstem  
o 4,1 %.  

Česká ekonomika po loňském rekordním propadu 
podle EK letos poroste ve srovnání s dřívějšími odhady 
o něco rychleji: proti listopadové předpovědi zlepšila 
odhad růstu HDP o desetinu p.b. na 3,2 %. Na příští 
rok očekává komise 5% růst. ČBA v nové prognóze 
očekává na základě odhadů ekonomů českých bank, že 
ekonomika letos stoupne o 2,6 %. Příští rok by měl 
růst ekonomiky zrychlit na 4,6 %. 

Novin se prodává méně 
Tisková média loni zaznamenala výpadek příjmů 

téměř 2 mld. Kč. Většinu ztrát tvoří pokles inzerce, vý-
razně však ubylo také prodaných vydání. Prodej výtis-
ků deníků meziročně klesl o téměř 94 000, časopisů se 
pak prodalo až o 446 000 méně. Vyplývá to z aktuali-
zovaných odhadů Unie vydavatelů. Hlavním důvodem 
poklesů byla koronavirová krize 

Státní dluh přes 2 biliony 
Loni ke konci září státní dluh stoupl na 2,07 bilionu 

korun (ke konci roku 2019 byl 1,64 bilionu korun). Loni 
tedy státní dluh stoupl o 410 miliard korun na rekord-
ních 2,05 bilionu korun. Za nárůstem státního dluhu v 
roce 2020 je zejména vydávání státních dluhopisů, mi-
mo jiné kvůli pokrytí schodku loňského státního roz-
počtu, který byl s 367,4 miliardy korun nejvyšší od 
vzniku ČR. Na každého Čecha hypoteticky připadá dluh 
zhruba 191 000 korun. 

Poradci do nového roku 
Server Proporadce z dílny Pilow pojišťovny publiko-

val změny v počtu poradců v jednotlivých 50 firmách  
z dat ČNB za minulý rok. Vývoj branže ukazuje nárůst 
o 517 spolupracovníků na celkem 19 135 poradců s po-
hyby v jednotlivých společnostech. Velká trojka ani pě-
tice nezměnila pořadí, největší nárůsty zaznamenaly 
OVB a Broker Trust.  

Asi nejzajímavější je „výměna“ na 6. a 7. pozici me-
zi SAB servisem a Fincentrem zejména díky vysokému 
téměř 19% nárůstu SAB servisu. Ještě vyššího růstu o 
45 % ale dosáhl na 14. místě společnost BEplan. 

Británie loni nejhůř za 300 let 
HDP Velké Británie se v loňském roce kvůli pande-

mii propadl o rekordních 9,9 %. Vrátil se tak zhruba na 
úroveň z roku 2013. Ve svém prvním odhadu to ozná-
mil britský statistický úřad. V samotném čtvrtém čtvrt-
letí ekonomika proti předchozím třem měsícům o pro-
cento vzrostla. Procentuálně se britská ekonomika pro-
padla nejvíce za 300 let, uvedl list FT. 

Evropské banky se vzchopí 
Které odvětví je na evropských trzích nejatraktiv-

nější? Na atraktivitu evropských bank ukazují poslední 
čtvrtletní výsledky, Morgan Stanley k tomu čeká, že je-
jich zisky letos porostou o 44 %. 
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INFOGRAFIKA 
Poradci do nového roku 
 

PORADENSKÝ TRH 
•  Vilém Podliska: Konzultanti, kteří se o klienty pravidelně  

starají, zvládají složité období velice dobře 
•  Dluhy se mají platit 
•  Filip Malota: Nezávislý poradce je však  

“zaměstnancem” klienta, ne banky 
•  Poradci sjednali finanční produkty za více než  

29 miliard korun 
•  Rok 2021 bude redefinovat život v 21. století 
 

HYPOTEČNÍ TRH 
•  Zdražování rezidenčních nemovitostí pandemie  

nezastavila ani ve 4. čtvrtletí 
•  Ze života hypotečního makléře 
•  Češi a mamahotely? Bývávalo…  

Zájem o ně rok od roku klesá 
•  Posel dobrých zpráv z hypotečního trhu 
•  Byty ve vyšším segmentu kupují starší lidé,  

převážně pro vlastní bydlení 
 

POJIŠŤOVNICTVÍ 
•  Vývoj pojistného trhu 2020: jen zpomalení růstu 
 

INVESTICE 
•  Průměrný investor dosáhl zhodnocení 5,86 %.  

A co ho čeká na trzích v roce 2021? 
•  2021: Bitcoin čeká zatím vůbec nejtěžší rok 
•  Svítí na dobré časy 
•  GameStop, nebo Game Stop? 
•  Martin Němeček: Investice do známek – nízká rizikovost, 

stabilita a dlouhodobý rovnoměrný růst výnosů 
 

STYL 
•  Work Life Balance aneb pracuj a zemři 
•  What’s ahead for China’s markets in the Year of the Ox 
•  Jakou hodnotu mají data? 
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