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Hypotéky finišují rekordy 
I přes pandemickou situaci hypoteční trh v Česku 

dál láme rekordy. Únor se objemem poskytnutých hy-
poték téměř 30 miliard korun stal nejsilnějším měsí-
cem v historii ukazatele Fincentrum Hypoindex. Prů-
měrná hypotéka poprvé překonala třímilionovou hra-
nici. Nepatrně navíc ještě klesla průměrná úroková 
sazba hypoték na 1,93 % p. a., což je nejnižší sazba 
za poslední čtyři roky. Zřejmě ale lze očekávat růst 
úrokových sazeb, s čímž banky už začaly. 

Produkční ceny v klidu 
Ceny průmyslových výrobců se v únoru podle ČSÚ 

meziročně zvýšily o 1,4 %, naopak ceny v zeměděl-
ství byly o 1,6 % nižší. Ceny stavebních prací stouply 
v únoru meziročně o 1,8 % a tržních služeb pro pod-
niky o 1,4 %. 

Podnikání se přerušuje 
V únoru pozastavilo podnikání 7767 OSVČ. To je  

o 8 % méně než v roce 2020, ale o třetinu více než v 
roce 2019 a dokonce o 70 % víc než v roce 2018. Le-
tos živnost přerušilo již víc než 33 301 fyzických 
osob, nejvíc za poslední čtyři roky. Podnikání v roce 
2020 pozastavilo téměř sto tisíc živnostníků (o 40 % 
více než v roce 2019). První měsíc roku je z pohledu 
počtu nově přerušených živností dlouhodobě nejsil-
nější, ale letošní leden překonal všechny dosavadní 
rekordy. Podnikatelské aktivity pozastavilo 25 534 
OSVČ, meziročně o 50 % víc. 

Firmy se víc zakládají 
V únoru vzniklo v Česku 2594 obchodních společ-

ností, o 179 více než v lednu a nejvíce od loňského 
února. Zároveň zaniklo 1093 obchodních společností, 
o 246 méně než o měsíc dříve. V Česku tak v únoru 
přibylo 1501 společností, což je nejvyšší počet od led-
na 2019. Podle analýzy dat společnosti CRIF je v Čes-
ku 543 tisíc obchodních společností, aktivních je 380 
tisíc. 

Ovládne PPF Monetu? 
Po vypořádání odkupu přes firmu Tanemo by sku-

pina PPF měla vlastnit přes 28 % akcií Moneta Money 
Bank. Cena za odkoupené akcie by dosáhla 11,3 mili-
ardy korun, většinou od právnických osob, pouze 
zhruba 7 % od fyzických osob. Téměř 87 % připadlo 
na zahraniční akcionáře. 

Stavebnictví stále klesá 
Oproti prosinci si stavebnictví sice v lednu vedlo  

o něco lépe, přesto se meziročně jeho výroba snížila  
o 5,2 % jedno-
značně vinou po-
zemního stavitel-
ství. Bytová vý-
stavba již od za-
čátku loňského 
roku klesá a ani 
letošní leden ne-
dává naději na 
změnu tohoto 
trendu. Byť poptávka dál tlačí ceny bytů nahoru, staví 
se stále méně, protože ne náhodou je ČR na ostud-
ném 157. místě na světě v řebříčku Světové banky, 
pokud jde o stavební řízení. 

Průmysl u nás drží 
Výkon českého průmyslu v lednu v porovnání se 

silným prosincem 2020 sice mírně poklesl, ale mezi-
ročně průmyslová produkce vzrostla o 0,9 % (v lednu 
roku 2020 hospodářství ještě běželo standardně). Na-
víc březnové indexy PMI znovu ukázaly v Česku i v 
eurozóně velmi rychlý růst zakázek a výrobu brzdily 
spíš zpožďující se a zdražující subdodávky. 
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Můžeme víc čučet 
Počet Čechů, kteří využívají placené streamovací 

televizní služby jako Netflix nebo HBO Go, se loni bě-
hem pandemie více než ztrojnásobil. Tyto služby si lo-
ni podle ČSÚ předplácelo 10,5 % lidí, zatímco o rok 
dříve to byla 3 %. 

V Evropě snad bude lépe 
Podle průzkumu ZEW vzrostl v eurozóně index oče-

kávání v březnu z předchozích necelých 70 na 74,0 b. 
V Německu dokonce místo očekávaných 74 bodů 
vzrostl na 76,6 bodu. 

Lidé sahají do rezerv 
Omezujeme výdaje a saháme na dno finančních re-

zerv, přiznali Češi v průzkumu. Obavy o finanční potí-
že má většina Čechů. Bezmála polovina už přišla  
o část svých příjmů. Průzkum Poradny při finanční tís-
ni a České spořitelny provedený v únoru agenturou IP-
SOS ukazuje, že téměř polovina (43 % Čechů) už vli-
vem pandemie přišla o část svých příjmů. Čtvrtině  
z nich způsobila dokonce ztrátu 10 a více tisíc korun 
měsíčně. Nejvíce tento propad zasáhl Čechy ve věku 
54 a více let, ale opasky musí utahovat i mladší roční-
ky. Téměř polovina Čechů do 26 let přišla o pravidelný 
příjem do pěti tisíc korun. Šest lidí z deseti své finanč-
ní potíže zatím řeší omezením vlastních výdajů nebo 
čerpáním rezervy. 

Nová mluvčí Allianz 
Novou tiskovou mluvčí Alli-

anz pojišťovny se od 1. dubna 
stane Marie Petrovová. Vystří-
dá tak Václava Bálka, který se 
rozhodl pojišťovnu po deseti le-
tech opustit. Marie Petrovová 
je bývalá rozhlasová novinář-
ka, poté působila jako ředitelka 
komunikace a tisková mluvčí v 
Komerční bance a GE Money 
Bank. Dva roky řídila vzdělávací společnost Top Vision. 

Inflace i v eurozóně stoupne 
ECB odhaduje inflaci v eurozóně v roce 2021  

na 1,5 % proti 1,0 % očekávaným v prosinci. I podle 
Cristine Lagardeové jakmile poleví dopady pandemie, 
ECB očekává postupný tlak na zrychlování inflace. 

Rusko bez Twitteru? 
Rusko za měsíc zablokuje na svém území Twitter, 

pokud tato sociální síť nevyhoví ruským požadavkům 
ohledně odstraňování v Rusku zakázaných informací. 
Uvedla to agentura TASS s odvoláním na náměstka ře-
ditele cenzurního úřadu Roskomnadzor. 

Roblox na burze kvete 
Platforma Roblox, dlouhou dobu vnímaná jako mé-

ně nápadný sourozenec populárního Minecraftu, vstou-
pila na newyorskou burzu s kurzem akcií téměř 70 do-
larů, tedy 1530 korun. Celková valuace firmy je tak 
nyní 45 miliard dolarů (990 miliard korun). Roblox tě-
žil z probíhající pandemie COVIDU-19, ale přes silný 
růst příjmů stále není ziskový. Loni vykázal ztrátu 253 
miliard dolarů, která tak byla téměř čtyřikrát větší, 
než v roce 2019. 

Hackeři dohánějí virus 
Světové firmy se letos nejvíce obávají dopadů pan-

demie, ale hned na druhém místě jsou kybernetické 
hrozby. Zatímco negativního vlivu koronaviru na pod-
nikání se obává 52 % ředitelů významných světových 
firem, počítačových hrozeb 47 %.  

Podle pravidelného průzkumu PwC CEO Survey 
pandemii jako důvod obav před rokem neuváděl nikdo, 
u kybernetických hrozeb to bylo o 14 procentních bodů 
firem méně. 

Zemědělství loni rostlo 
Zisk zemědělského sektoru loni meziročně vzrostl  

o 2,8 % na 17,7 miliardy korun. Podle ČSÚ se hodnota 
produkce zvýšila o 4,1 % na 147 miliard korun. 

Video z pojišťovny 
Novinky z pojišťovny, ekonomické zprávy i nahléd-

nutí do interního života firmy nabídne vysílání Direct 
NEWS. Direct pojišťovna chce takto informovat nejen 
obchodní partnery, ale také své klienty nebo ty, kteří 
o Directu zatím jen přemýšlejí. Čtvrtletní pořady na 
Youtube budou moderovat šéfové a prvním dílem pro-
vede diváky Pavel Řehák. 

Nakupovali jsme méně 
Zatímco průmysl vstoupil do nového roku v poměr-

ně dobré kondici, stavebnictví, maloobchod a některé 
další služby zůstávají dál ve vleku pandemie. Tržby v 
maloobchodě v lednu meziročně klesly o 6,5 %. Proti 
prosinci měli obchodníci v lednu tržby nižší o 6,6 % 

Pokles navíc zaznamenaly i prodejny potravin či 
čerpací stanice. Rostly pouze nákupy přes internet a 
zásilkové služby. 

Reklama na netu frčí 
Objem výdajů do internetové inzerce v ČR loni 

vzrostl o 15 % na rekordních 39,5 mld. Kč. Z toho 
téměř 27 mld. Kč tvořila zobrazovaná display reklama 
a 11,3 mld. Kč reklama ve vyhledávání. Letos by ob-
jem internetové reklamy mohl stoupnout o 8 % na 
42,5 mld. Kč. V tiskové zprávě to oznámilo Sdružení 
pro internetový rozvoj. 
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Indie asi zakáže kryptoměny 
Indie chystá zákon zakazující kryptoměny. Pokud 

by s nimi v zemi někdo obchodoval nebo takový digi-
tální majetek vlastnil, dostal by podle zákona pokutu. 
Agentuře Reuters to řekl jeden z vyšších vládních 
úředníků obeznámených s plánem. Zákon by byl ranou 
pro miliony investorů, kteří mají o kryptoměny zájem 
a Indie by se stala první velkou zemí, kde bude držení 
kryptoměn nelegální. Indické ministerstvo financí se k 
tomu zatím nevyjádřilo. 

Internet expanduje 
Internetový provoz v ČR loni stoupl kvůli videopře-

nosům a streamování televize až o 40 %. Během jed-
noho týdne projde hlavním tuzemským internetovým 
uzlem NIX až 61 PB dat, což odpovídá asi 30 mil. pře-
nesených filmů při velikosti kolem 2 GB. Výrazná ak-
celerace nastala v březnu na začátku pandemie a ten-
to stav trvá dosud. Vyplývá to z údajů sdružení 
NIX.CZ. 

Větrníků jako hub po dešti 
Kapacita nově instalovaných větrných elektráren lo-

ni navzdory pandemii 
nemoci covid-19 stoupla 
o rekordních 59 % na 
96,3 GW. Většinu tvořily 
větrné turbíny instalova-
né na pevnině. Podle vý-
zkumné organizace Blo-
ombergNEF nárůst nově 
instalované kapacity za-
znamenaly ve srovnání s 
předchozím rokem všechny regiony, bezprecedentní 
růst však Čína. 

Biden zvýší daně 
Prezident Joe Biden plánuje první významné zvýše-

ní federální daně od roku 1993, aby mohl zaplatit 
dlouhodobý ekonomický program navazující na zákon 
o pomoci během pandemické, uvádějí lidé obeznámení 
s touto věcí. Hovoří se o zvýšení korporátní daně i ka-
pitálových zisků. 

ČEZ má našlápnuto 
Sice loni zisk klesl, ale ten očištěný zisk se zvýšil  

o 21 %. Překvapily vyšší jednorázové odpisy, tak vý-
hled na příští rok. Podle šéfa Daniela Beneše bude plá-
novaná dividenda zahrnovat také mimořádnou složku  
v souvislosti s plánovaným prodejem zahraničních ak-
tiv a výplatní poměr pravděpodobně přesáhne 100 %. 

Zahraniční obchod v rekordu 
Běžný účet platební bilance, který je souhrnem 

všech ekonomických transakcí české ekonomiky se za-
hraničím, skončil loni rekordním přebytkem 203,5 mili-
ardy korun. Přebytek podle ekonomů táhly odložené 
dividendy. V roce 2019 vykázala bilance podle ČNB 
přebytek 19 miliard korun, schodek naposledy vykáza-
la za rok 2013. Loni skončila bilance ve schodku jen v 
dubnu a prosinci, jinak vždy vykázala přebytek. V pře-
bytku byla i letos v lednu s 28,6 miliardy korun. 

Propouštět se nebude 
Čeští zaměstnavatelé plánují ve druhém čtvrtletí 

tohoto roku mnohem více pracovní sílu nabírat než 
propouštět. Vyplývá to z pravidelného průzkumu spo-
lečnosti Manpower mezi 607 zaměstnavateli v soukro-
mém i veřejném sektoru v Česku. Nárůst počtu za-
městnanců očekává 13 % zaměstnavatelů, pouze 5 % 
předpovídá jeho snížení. 

Inflace horší než covid 
Podle průzkumu Bank of Anerica mezi správci ma-

jetku se investoři poprvé od začátku pandemie více 
obávají inflace než rizik spojených s Covid-19. U nás 
se člen bankovní rady ČNB Holub vyjádřil pro HN, že 
ČNB by mohla začít zvyšovat úrokové sazby ve druhé 
polovině letošního roku, až bude jasnější, kdy skončí 
uzavírky v sektoru služeb.  

Ovšem další člen Aleš Michl před zpřísněním měno-
vých podmínek ještě před ústupem pandemie naopak 
varuje. 

Banky u nás na dietě 
Bankám a spořitelnám v Česku v roce 2020 klesl 

podle ČNB souhrnný čistý zisk meziročně o 43,6 mili-
ardy Kč na 47,51 miliardy korun. Komerční bance loni 
klesl čistý zisk o 45,3 % na 8,2 miliardy korun, ČSOB  
o 57 % na 8,5 miliardy, České spořitelně o 43,6 % na 
deset miliard a UniCredit Bank v ČR a na Slovensku  
o 50,5 % na pět miliard korun. 

Ďábel nosí Pradu 
Italský módní dům Prada vykázal za loňský rok 

kvůli protipandemickým uzávěrám rekordní čistou 
ztrátu 54 milio-
nů eur (1,4 mi-
liardy Kč). V 
celosvětovém 
měřítku se ale 
prodeje podle 
skupiny vrátily 
na konci roku 
na úroveň před 
pandemií covidu-19. Také čistá ztráta firmy Hugo Boss 
dosáhla 19 mil. eur proti zisku 60 mil. eur před rokem. 

Buffett je poprvé stamiliardářem 
Jmění známého amerického investora Warrena 

Buffetta poprvé přesáhlo hranici 100 miliard dolarů, 
téměř 22 bilionů korun. Devadesátiletý miliardář a šéf 
společnosti Berkshire Hathaway se tak stal šestým člo-
věkem na světě, který danou metu pokořil. Ačkoli 
Buffett patří k nejbohatším lidem světa již desítky let, 
mezi stamiliardáře se nikdy předtím nedostal. Také 
kvůli tomu, že značnou část svých peněz v minulosti 
věnoval charitě. 

 
 
 


