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Bankou roku je Spořka 
Česká spořitelna získala v 19. roč-

níku soutěže Banka roku ocenění pro 
nejlepší banku a její generální ředitel 
Tomáš Salomon se stal zároveň Ban-
kéřem roku, navíc získal speciální ce-
nu Mastercard Special Award za mi-
mořádný přínos ke stabilizaci ekono-
miky v době koronakrize. 

V kategorii Pojišťovna roku zvítězila 
Generali Česká pojišťovna. Pojišťová-
kem roku se stal (volbou svých kole-
gů z ostatních pojišťoven) již popáté 
Martin Žáček z UNIQA pojišťovny, 
která byla v Pojišťovně roku 2020 
oceněna na druhém místě. 
Více informací a podrobné výsledky 
najdete na ww w.profiPF  .cz >> 
 

Jarní nálada se odkládá 
Důvěra podnikatelů i spotřebitelů v tuzemskou 

ekonomiku v březnu klesla. Souhrnný ukazatel důvěry 
v ekonomiku se meziměsíčně snížil o 2,7 bodu na 
87,0 b., u podnikatelů se snížil o 2,9 bodu na 87,7 a 
indikátor důvěry spotřebitelů o 1,0 bodu na 84,0.  
V meziročním srovnání jsou podle ČSÚ všechny indi-
kátory důvěry spotřebitelů stále na podstatně nižší 
úrovni. 

Půjčky loni nefrčely 
Skupina Home Credit, která poskytuje po světě 

spotřebitelské půjčky, vykázala loni ztrátu 15,3 mili-
ardy korun. O rok dříve měla přitom zisk 10,5 miliar-
dy korun. 

Pracovních míst je dost 
Z pohledu volných míst byla u nás i v závěru loň-

ského roku nejpříznivější situace v Evropě. S 5% mí-
rou volných míst si Česko udrželo i výrazný náskok 
před Německem (3 %) a Belgií (2,9 %).  

Znamená to, že navzdory výraznému propadu eko-
nomiky zůstává část pracovních míst stále neobsaze-
ná, i když Antivirus asi situaci zkresluje. 

Ve splácení už problémy 
Firmy a podnikatelé v ČR mají stále větší problémy 

se splácením úvěrů. Od konce října 2020, kdy skončil 
zákonný odklad splátek úvěrů, do konce letošního 
ledna objem nesplácených firemních úvěrů stoupl 
podle výpočtů CRIF - Czech Credit Bureau o 7 miliard 
korun, tedy o 17 %. Mezi živnostníky se objem ne-
splácených úvěrů zvýšil od října do února o 813 milio-
nů, což je nárůst o 38 %. 

POVko zdražuje v Praze 
Hodnota únorového Broker Consulting POVIndexu 

v porovnání s lednem vzrostla o 62 Kč na 6682 Kč. 
Tento mírný nárůst je dán zvýšením ročního pojistné-
ho u odpovědnosti z provozu vozidel v hlavním městě 
několika pojišťovnami. I přes tento nárůst zůstává 
únorová hodnota nadále výrazně pod úrovní dlouhodobé 
průměrné hodnoty POVIndexu, která činí 6919 Kč.                                                                                                                            

Lockdown kvůli čipům 
Kolínská automobilka Toyota Motor Manufacturing 

Czech Republic zastavila od pondělí 22. března na čtr-
náct dní výrobu automobilů. Důvodem je nedostatek 
polovodičových čipů. Situaci zavinily nepříznivé pově-
trnostní podmínky v Severní Americe, uvedl mluvčí 
firmy Tomáš Paroubek. 

FKI do nájemního bydlení 
Pro zájemce o investice do nemovitostí vznikly  

v Česku fondy kvalifikovaných investorů IRQ Funds. 
Zakladateli jsou ekonom a bývalý guvernér ČNB Zde-
něk Tůma, zkušený investiční manažer Martin Pětivo-
ký a majitel developerské skupiny REALISM Martin 
Hubinger. Začínají s podfondem IRQ Residential Ren-
tal zaměřeným na nájemní bydlení. 

Inflace zatím v Evropě drží 
Meziroční inflace v eurozóně za únor potvrzena na 

0,9 %, jádrová na 1,1 %, v celé EU v únoru vzrostla 
proti lednové hodnotě o desetinu procentního bodu na 
1,3 %. Po půlročním období pomalého růstu tak ceny 
druhý měsíc v řadě stoupají výrazněji, je však stále 
nižší než loni v únoru, kdy v EU činila 1,6 %, zatímco 
ve státech používajících EURO 1,2 %. 
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Nové autopojištění GČP 
Generali Česká pojišťovna nabízí svým klientům s 

2,3 milionu vozidel nový pohled na jejich pojištění –  
v jednom balíčku získají jak povinné ručení, tak hava-
rijní pojištění. Při pořízení varianty povinného ručení 
Comfort PLUS získává motorista automaticky také ha-
varijní pojištění All Risk PLUS. Podobně při sjednání 
havarijního pojištění All Risk PLUS je v jeho ceně zahr-
nuto povinné ručení Comfort PLUS. Obsahuje garanci 
nezměněné ceny po dobu tří let, navíc první pojistná 
událost nemá vliv na pojistné. 

Stále dlužíme přes 4 biliony 
Zahraniční dluh České republiky sice loni klesl o 83 

miliard, ale stále jen na 4,3 bilionu korun, podle před-
běžných údajů ČNB tedy 76,1 % HDP. Zahraniční dluh 
je sumou závazků se stanovenou lhůtou splatnosti. Na 
soukromý sektor připadá ze zahraničního dluhu 74 %. 

Další státní dluhopisy pro lidi 
V desáté emisi si v 5590 objednávkách lidé objed-

nali státní dluhopisy určené pouze pro fyzické osoby 
za 3,37 miliardy korun (v předchozí deváté emisi za  
5 miliard korun). Během deseti upisovacích období zá-
jem o spořicí dluhopisy tak činil zhruba 28,8 miliardy 
korun. Největší zájem je o tzv. protiinflační dluhopis, 
který nabídlo MF od třetí emise a ministerstvo zahájilo 
11. emisi dluhopisů, dluhopisy je možné objednat do 
pátku 18. června. 

Půjde CETIN na burzu? 
Společnost PPF údajně plánuje nacenit firmu CETIN 

při potenciálním IPO na vyšší hodnotu. Podle zdroje 
agentury Bloomberg by transakce mohla celou divizi 
ocenit na více než 6,7 miliardy eur (175 miliard Kč), 
zatímco dříve se počítalo s částkou zhruba kolem čtyř 
miliard eur. PPF se má ohledně prodeje minoritního 
podílu rozhodnout během jara, ve hře je jak prodej 
napřímo, tak s využitím akciového trhu. 

Tomáš Vaníček je posilou ČS-PS 
Novým členem představenstva 

Česká spořitelna - penzijní společ-
nost odpovědným za řízení úseku 
obchodu a marketingu byl s plat-
ností od 10. března 2021 jmeno-
ván Tomáš Vaníček. Osm let vedl 
pobočkovou síť České spořitelny a 
v roce 2013 nastoupil do předsta-
venstva Pojišťovny ČS, po fúzi v 
rámci VIG nastoupil do předsta-
venstva Kooperativy, kde byl až 
do konce roku 2020 zodpovědný 
za bankopojištění, digitální prodej, klientskou zkuše-
nost a projektovou a inovační kancelář.  

Generali má akviziční chutě 
Největší italská pojišťovna Generali zvažuje akvizici 

v Rusku v hodnotě téměř dvou miliard eur. Informoval 
o tom italský list Il Sole 24 Ore, podle něhož má pod-
nik zájem o firmu, která působí hlavně v neživotním 
pojištění. 

2020 nebyl snadný rok 
Zhruba třetina ředitelů českých firem hodnotí uply-

nulý rok jako nejtěžší ve své kariéře. Naopak 70 % 
uvádí, že už zažilo při řízení firmy těžší výzvy. Vyplývá 
to z průběžných výsledků průzkumu poradenské firmy 
PwC, kterého se doposud zúčastnilo 189 šéfů českých 
firem napříč obory. 

Znáte kvadrilion? 
Úspory japon-

ských domácností 
dosáhly v loňském 
roce nového rekordu 
poblíž 2 kvadrilionů 
(1015, česky biliarda) 
jenů, z čehož polovi-
na byla v hotovosti a na bankovních vkladech. Jde o 
známku toho, že pandemie koronaviru je povzbudila k 
tomu, aby spíše šetřily, než utrácely. 

Auta táhnou i celý DAX 
Německé akcie minulý týden ve čtvrtek dopoledne 

vyšplhaly na rekord díky automobilkám v čele s kon-
cernem Volkswagen. Hlavní index frankfurtské burzy 
DAX dosáhl na 14 717 bodů. Dařilo se ale i dalším 
trhům v Evropě, na hodnoty z doby před pandemií se 
dostaly další akcie v dalších evropských zemích a 
panevropský index STOXX 600 dosáhl na 426 bodů. 
Trh čerpal optimismus ze slov šéfa americké centrální 
banky J. Powela. 

Nová bamberská sféra 
Vyšetřovatelé v bavorském Bamberku informovali, 

že kvůli podezření z podvodu bylo na základě němec-
kého zatykače zadrženo pět lidí v Bulharsku, kromě 
Bulharů jsou mezi nimi také občané Česka a Černé 
Hory. Policie prohledala několika objektů zejména v 
Sofii a objevila velké množství důkazů. Pachatelé prý 
klientům tvrdili, že provozují platformy pro obchod s 
různými finančními instrumenty. Přesvědčili je, aby si 
u nich otevřeli konto, jejich peníze v desítkách miliard 
eur ovšem nikdy nijak neinvestovali. 

Německo jde do dluhů 
Německo hodlá zvednout letos čisté výpůjčky na 

240,2 mld. eur a podle agentury Bloomberg očekává, 
že veřejný dluh naroste na 75 % HDP. 
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Nejistí turisté v Evropě 
Evropě hrozí další ztracená letní turistická sezona, 

protože počet nových případů nemoci covid-19 je na 
vzestupu a očkování postupuje pomalu. To by mohlo 
způsobit velkou ekonomickou újmu Itálii, Španělsku, 
Portugalsku a Řecku. Alespoň to podle agentury Reu-
ters uvedla americká investiční banka Morgan Stanley. 

Inflace nebude vysoká 
Podle hlavního ekonoma francouzské investiční 

banky Natixis Patricka Artuse často dochází k tomu, že 
trhy svá očekávání přestřelí a pak jej korigují na úro-
veň skutečné inflace. Domácnosti zase příliš citlivě re-
agují na aktuální inflaci a následně svá očekávání kori-
gují. A celkově je korelace mezi očekáváními a skuteč-
nou inflací nízká. Artus svůj pohled uzavírá tím, že ny-
ní pravděpodobně dochází ke stejnému jevu, očekává-
ní trhu jsou přestřelená směrem nahoru a budou kori-
govat. 

Jak „přifouknout“ bublinu 
V rámci dalšího balíčku na zmírnění dopadů korona-

virové krize za 1,9 bilionů dolarů dostane každý Ame-
ričan od vlády šek na 1400 dolarů (bezmála 31 tisíc 
Kč). Jeho součástí jsou i přímé platby ve výši 1400 do-
larů pro 85 % amerických domácností. V pořadí již 
třetí „covidový šek” od 17. března postupně přistává 
na účtech desítek milionů Američanů. Mnozí z nich, 
zejména mladí, utratí podle odhadů část peněz za ak-
cie a další spekulativní investice. Analytici varují, že to 
ještě více přifoukne rekordní bublinu, která se na tr-
zích tvoří. 

Miliardy falešných účtů 
Facebook odstranil ze 

svých internetových plat-
forem mezi loňským říj-
nem a prosincem 1,3 mi-
liardy falešných účtů. 
Uvedl to v příspěvku na 
svém oficiálním blogu, v 
němž obhajoval svůj pří-
stup k boji proti dezinfor-
macím na sociálních sítích 
před slyšením ve výboru Kongresu. 

Britové bez dovolené 
Od příštího týdne bude Britům, kteří se pokusí vy-

cestovat ze země bez závažného důvodu, hrozit poku-
ta 5000 liber (přes 150 tisíc korun). Vláda tak chce 
omezit pohyb lidí i šíření dalších mutací koronaviru  
v zemi a prodloužit současný zákaz asi až do konce 
června. Mezi uznané důvody budou asi patřit práce, 
studium, zákonné povinnosti, cesta domů, svatba ne-
bo pohřeb. 

USA po kovidu zezelenají 
Vláda USA nasadí všechny své zdroje na řešení 

změny klimatu, jakmile se země zotaví z pandemie 
COVID-19, uvedla ministryně financí Janet Yellenová, 
která zdůraznila, že klimatickými změnami trpí nejvíce 
chudí lidé. 
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