
news  

č. 8/2021 strana 1 www.profipf.cz 

Zlato letos nezáří 
Zlato vstupovalo do letošního roku na vlně vzlet-

ných očekávání, na rekordně vysoké úrovni a s nej-
větším ročním ziskem za posledních deset let. Letos 
ale tento drahý kov otočil a má za sebou prozatím 
nejhorší výkon za posledních 30 let. Spotové ceny se 
v pátek dotkly sedmiměsíčního minima, prohloubily 
propad a prolomily úroveň podpory. V pátek umazaly 
část ztrát, když se dolar posunul níž, ale přesto letos 
již klesly o více než 6 %. 

Bank ID bude jednotná 
Air Bank, Equa bank, Fio banka, mBank, MONETA 

Money Bank, Raiffeisenbank a UniCredit Bank se roz-
hodly, že budou spolupracovat na sjednocení standar-
du bankovní identity se společností Bankovní identita, 
a.s. (dosavadní akcionáři Česká spořitelna, ČSOB, Ko-
merční banka). Díky tomu bude tato služba v průběhu 
letošního roku dostupná až pro 5,5 milionu lidí pro 
přistup odkudkoli bezpečně a bezplatně k online služ-
bám.  

Fio s milionem klientů 
Zisk Fio banky loni třetí rok po sobě překonal 1 mi-

liardu Kč, přestože meziročně klesl o třetinu na 1,2 
miliardy Kč. V roce 10letého výročí vzrostl objem 
vkladů o 24,4 % a stejným tempem i bilanční suma, 
která v lednu 2021 překonala 200 miliard Kč. Za rok 
2020 si účet otevřelo 89 tisíc nových klientů a ke kon-
ci roku jich tak Fio banka měla celkem 1 072 000. 

Klienty ING převezme Raiffka 
ING po 20letém působení ke konci roku 2021 

ukončí své služby osobního bankovnictví v Česku a 
zůstane jen u služeb korporátního bankovnictví. Do-
jednala exkluzivní spolupráci s Raiffeisenbank, která 
klientům ING nabídne, vedle klientského servisu, 
zhodnocení jejich financí. Transakce ještě podléhá 
schválení ÚOHS a po jeho souhlasu začne Raiffeisen-
bank klienty ING aktivně oslovovat v průběhu března 
2021. 

Od aut ke hvězdám 
Podle CNBC získaly vesmírná společnost SpaceX 

amerického podnikatele Elona Muska předminulý tý-
den od investorů dodatečný kapitál v objemu 850 mi-
lionů dolarů (přes 18 miliard korun). 

POVko mírně klesá 
Hodnota Broker Consulting POVIndexu činila 

v lednu 6620 korun, a zaznamenala tak meziměsíční 
pokles o 82 korun. Průměrná hodnota tohoto ukazate-
le od zahájení jeho sledování v srpnu 2019 až do sou-
časné doby dosahuje 6929 korun. Za uvedených 6620 
korun bylo v lednu podle POVIndexu možné sjednat 
povinné ručení pro vůz Škoda Octavia 1,6 TDI, 85 kW. 

Utráceli jsme loni méně 
Češi v roce 2020 omezili svoji spotřebu a méně si 

na ni půjčovali. Objem dluhu ze spotřebitelských úvě-
rů evidovaný v Bankovním a Nebankovním registru 
klientských informací provozovaných společností CRIF 
se na konci roku 2020 po více než pěti letech snížil,  
a to o 6,6 mld. Kč na 491 mld. Kč. 

Čistého pod 30 tisíc 
Polovina lidí v ČR bere měsíčně méně než 29 tisíc 

korun čistého. Deseti-
na lidí má hrubý plat 
nižší než 21 066 Kč, a 
musí tak měsíčně vyjít 
s čistým příjmem pod 
17 900 Kč. Vyplývá to 
z analýzy platového 
portálu Platy.cz spo-
lečnosti Profesia. Data-
báze obsahuje údaje od 47 000 lidí. Medián platů a 
mezd v ČR byl podle analýzy loni 36 503 Kč hrubého, 
což znamená, že polovina lidí bere nižší mzdu. 

PPI poskočil, ale stagnuje 
Index cen průmyslových výrobců v lednu v Česku 

meziročně stagnoval (odhad -0,6 %), i když mezimě-
síčně vzrostl o 1,3 % (odhad 0,6 %). Opět meziročně 
klesly ceny zemědělských výrobců, a to o 2,8 %. 
Stouply ceny ve stavebnictví o 2,3 % a ceny tržních 
služeb pro podniky o 1,9 %. Podobný jako letos v led-
nu byl vývoj cen i za celý loňský rok. 

Průmysl loni většinou v zisku 
Většina průmyslových firem skončí za rok 2020 v 

zisku. Koronavirová krize nejvíce zasáhla automobilo-
vý průmysl. Nižší než plánovaný zisk hlásí 63 % firem 
z oboru. Nejvíc ztrátových firem je ve sklářském prů-
myslu a strojírenství. Vyplývá to z lednového průzku-
mu Svazu průmyslu a dopravy mezi 162 průmyslový-
mi podniky. 
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Sberbank: spotřebáky s 2,77 % 
Sberbank do konce března nabízí pro všechna pás-

ma FÉR půjčky či FÉR konsolidace získat atraktivní 
sazbu ve výši 2,77 % ročně. Na tu mají nárok všichni 
klienti pro všechny výše úvěrů od 50 tisíc do 1 milionu 
korun, kteří mají dobrou platební morálku. Velmi vý-
hodné jsou i konsolidace stávajících úvěrů, kde uvede-
ná sazba pomůže výrazně snížit splátky. 

Mladí chtějí bydlet sami 
Téměř 2/3 takzvaných mileniálů z větších měst 

bydlí samostatně. Zhruba každý třetí mladý od 18 do 
35 let žije už ve vlastním. Jen desetina těch, kteří jsou 
v nájmu, by v něm chtěla zůstat trvale. 4/5 mladých si 
myslí, že bydlení je hůř dostupné, než bylo pro jejich 
rodiče. Jako hlavní důvod podle průzkumu Sociologic-
kého ústavu AV vidí investiční pořizování bytů, kvůli 
němuž rostou ceny. 

Nové penzijko roste 
Doplňkové penzijní spoření v loňském roce navzdo-

ry krizi úspěšně rostlo. Ke konci roku si v něm spořilo 
1 281 406 účastníků 
(meziroční nárůst 
o 141 972 účastníky, 
tj. o 12,5 %). Objem 
příspěvků účastníků 
v DPS dosáhl výše 
78,512 mld. Kč, za 
rok 2020 vzrostl 
o 18,414 mld. Kč 
(30,7 %). Vzrostl i 
počet účastníků 
s příspěvkem zaměstnavatele, na celkových 319 307 
(nárůst o 29,9 %). Navzdory krizi loni vyvážené fondy 
nového penzijka zhodnotily typicky okolo 4 %, ty dy-
namické pak okolo 6 %. 

Prodej akcií MONETA 
Společnost Tanemo a.s. ze skupiny PPF prodloužila 

termín závaznosti Veřejného návrhu na odkoupení čá-
sti akcií společnosti MONETA Money Bank, a.s. do 5. 3. 
2021. Reaguje prý na množící se žádosti akcionářů a 
správců majetkových podílů v MMB, kteří se během 
pandemické situace potýkají s delšími termíny pro spl-
nění formálních požadavků pro akceptaci návrhu. 

Byty jako investice 
Podíl nových bytů, které lidé kupují jako investici, 

loni v Praze vzrostl. V některých projektech dosahuje 
až 40 %. Především kvůli opatřením proti šíření koro-
naviru ubylo investorů ze zahraničí. Podle odpovědí 
developerských společností roste také podíl institucio-
nálních investorů. 

Rekonstrukce s RSTS levněji 
Raiffeisen stavební spořitelna snižuje úrokovou 

sazbu svého úvěru na rekonstrukce a modernizace 
REKOpůjčka. Nově si ho lze sjednat s úrokovou saz-
bou už od 3,74 % ročně. Navíc dále pokračuje akce 
na jeho sjednání bez poplatku za uzavření úvěrové 
smlouvy. 

ČEZ prý chce telefonovat 
Polostátní energetická firma ČEZ má zájem o koupi 

operátora Vodafone, napsaly Hospodářské noviny. Obě 
strany zatím jednají o ceně, rozhodnout by se mělo do 
léta. Jednání o strategické spolupráci deníku potvrdili 
zástupci českého Vodafonu, nepotvrdili však samotný 
prodej. Podle odhadu by mělo jít o transakci za desít-
ky miliard korun. 

Salutem Fund na BCPP 
Realitní investiční fond pro kvalifikované investory 

SALUTEM FUND SICAV a. s. je od 9. února 2021 ob-
chodovaný na pražské Burze cenných papírů. Cílem 
vstupu je navýšení tržní kapitalizace. Minimální výše 
investice je 1 milion korun s doporučeným investičním 
horizontem alespoň tři roky. Salutem Fund diverzifiku-
je investice do realitních projektů jak geograficky, tak 
i mezi různé typy nemovitostí (komerční i rezidenční) 
a jiná aktiva. Držitelé prioritních investičních akcií bu-
dou zhodnocovat své prostředky úrokovou mírou až 
6,3 % p.a s garancí minimálního výnosu ve výši 6 % 
p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty 
fondu. 

Antivirus do konce dubna 
Vláda v pondělí schválila prodloužení programu An-

tivirus do konce dubna. Firmy ale budou dostávat pří-
spěvky na mzdy jen na zaměstnance, kteří u nich pra-
cují déle než tři měsíce, uvedla na Twitteru ministryně 
práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Podle ní pro-
gram dosud pomohl každé 4. firmě. Příspěvkem A stát 
proplácí celé mzdy s odvody do 50 000 korun v zavře-
ných provozech a 80 % náhrady lidem v karanténě do 
39 000 korun. Příspěvkem B zase dorovnává 60 % ná-
hrady do 29 000 korun při omezení výroby a služeb 
kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin. 
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https://bit.ly/2Z0u1ob 

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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Bitcoin na horské dráze 
Virtuální aktivum bitcoin zvýšil od příchodu Covid-

19 do ČR loni v únoru svou hodnotu o 500 % na 
55 800 dolarů, tedy asi 1,2 milionu korun. V koruno-
vém vyjádření šlo zhruba o 450 % kvůli vývoji kurzu 
koruny k dolaru. Tento týden ale bitcoin propadl až pod 
48 000 dolarů. Od nedělního maxima tak odepsal více 
než 16 %, od začátku roku je ale stále v plusu okolo 
75 %. 

UNIQA i loni nad trhem 
UNIQA loni na pojistném předepsala podle předběž-

ných výsledků celkem 7,990 miliardy korun a posílila 
oproti roku 2019 o 4,8 %. Meziročně dynamiku svého 
růstu sice snížila, ale vzhledem k náročné covidové si-
tuaci a několika lockdownům jde o úspěch. V porovnání 
s průměrem trhu (+3,6 %) byla o třetinu rychlejší. 
Znovu navýšila své tržní podíly v neživotním i životním 
pojištění. 

Elektřiny loni stačilo méně 
Výroba elektřiny v Česku byla loni nejnižší za 18 

let: 81,4 terawatthodiny (TWh), meziročně o 6,4 % 
méně a nejméně od 
roku 2002. Pětiletého 
minima pak loni do-
sáhla celková spotřeba 
elektřiny, která se me-
ziročně snížila o 3,5 % 
na 71,4 TWh. Podle 
ERÚ byly důvodem do-
pady pandemie koro-
naviru. Úřad upozornil, že ne všichni ale elektřiny spo-
třebovali méně, když v případě domácností nastal nao-
pak podstatný meziroční nárůst o 4,7 %. 

Zaniklo nejvíc, vzniklo nejméně 
V roce 2020 zaniklo v České republice 16 111 ob-

chodních společností, což je o 353 více než v přede-
šlém roce a také nejvíce v historii. Zároveň vzniklo 
27 228 společností, což je nejnižší počet za posledních 
6 let. Celkově podle analýzy společnosti CRIF v Česku 
přibylo pouze 11 117 společností, nejméně od roku 
2003. 

Padělků bylo loni méně 
V roce 2020 bylo na území ČR zadrženo 1002 kusů 

padělaných a pozměněných českých bankovek a mincí. 
Ovšem jejich hodnota se proti předcházejícímu roku 
zvýšila o 100 tisíc korun na téměř 1,3 milionu korun. 
Nejvíce padělanou českou bankovkou se loni stala 
dvoutisícikoruna. Na pětistupňové škále nebezpečnosti 
byly zadržené bankovky hodnoceny nejčastěji 4. stup-
něm nebezpečnosti, tedy jako „méně zdařilé“. 

Revolut nebude zadarmo 
Obchodování na platformě Revolut bude dražší. Uži-

vatelé od března zaplatí podstatně vyšší poplatky ze 
svých investic a klesne rovněž počet obchodů, které 
mohou uskutečnit bezplatně. V Česku má služba přes 
200 tisíc klientů, celosvětově ji používá víc než dvanáct 
milionů lidí. 

Newsletter vydává: A 11 s.r.o., IČ 27120805. Registrace: MK ČR  
E 21144. Vychází jednou týdně. Adresa redakce: Profi Poradenství & 
Finance, Ortenovo náměstí 36, 170 00 Praha 7. Šéfredaktorka: Jana 
Chuchvalcová, jana.chuchvalcova@a11.cz, 737 273 719.  

Redakce: Petr Fejtek, petr@profipf.cz, 603 558 880. Inzerce: Pavel Horský,  
pavel@a11.cz, 775 940 614. Marketing: Jan Kulich,  jan.kulich@a11.cz, 605 227 541. 
Předplatné www.profiPF.cz nebo Jiří Junek tel. 606 426 833.  

 
V novém vydání  

Profi Poradenství 
& Finance 
si přečtete 

 
 
 

INFOGRAFIKA 
Poradci do nového roku 
 

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