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Jaké vize po Kellnerovi? 
Šéf odešel, dostihl ho adrenalin, ale impérium zů-

stává – skupina PPF s aktivy 1,3 bilionu korun. Jed-
notlivé firmy mají týmy profesionálů a skupina jako 
celek má vypracova-
ný systém řízení 
svých investičních 
projektů, uvedla 
zpráva PPF. Řízením 
veškerých aktivit ve 
skupině byl pověřen 
jeden z minoritních 
akcionářů Ladislav 
Bartoníček, pod jehož vedením bude PPF „pokračovat 
ve svých investičních projektech v souladu s plány a 
vizemi, které se svým týmem spolupracovníků vytvo-
řil Petr Kellner,“ zdůraznila firma. Bartoníček (56) na-
stoupil do PPF investiční společnosti jako výkonný ře-
ditel již v roce 1991 a byl doslova Kellnerovou pravou 
rukou. Otázkou jen zůstává, nakolik předvídavě své 
vize připravil tragicky zesnulý miliardář i pro budouc-
nost majetkové struktury po takovém šoku. 

Převzetí Monety s otazníkem 
Právníci PPF nejspíše budou muset prověřit, zda je 

žádost vůči ČNB o nabytí zbývajících 18 % akcií v Mo-
netě platná vzhledem k aktuálně nejasné akcionářské 
struktuře PPF po tragickém úmrtí Petra Kellnera, upo-
zorňuje analytik Patria Finance Michal Křikava. 

Důvěra u nás opět klesá 
Další průzkum, tentokrát od Evropské komise, po-

tvrzuje, že důvěra v české ekonomice má sestupnou 
tendenci. I v tomto případě však lze předpokládat, že 
pokles sentimentu je dán především obavami z mož-
ného lockdownu v průmyslu spíše než reálným vývo-
jem poptávky, respektive zakázek v tomto odvětví. 

Škodovkou do Asie 
Německá automobilka Volkswagen se pokusí prora-

zit na asijských trzích za pomoci své české součásti 
Škoda Auto. Právě do ní vkládá největší výrobce aut v 
Evropě naděje, napsala agentura Bloomberg s před-
pokladem, že výchozím trhem by měla být Indie. 

Česká spořitelna podpoří Signi 
Snadno, rychle a bez papírů – taková je hlavní 

myšlenka českého projektu Signi, který umožňuje vy-
tvoření a elektronické podepsání právně závazného 
dokumentu. Rychle rostoucí startup zaujal program 
Seed Starter České spořitelny, který do Signi majet-
kově vstoupil nákupem minoritního podílu. 

Sberbank možná odchází 
Ruská státní banka Sberbank se dál snaží stáhnout 

z evropských trhů. Podle E15 nyní jedná o prodeji své 
evropské odnože Sberbank Europe se srbským ban-
kovním domem AIK Banka, jak informační platformě 
Mergermarket sdělily tři zdroje. Součástí Sberbank 
Europe sídlící ve Vídni je i česká Sberbank. 

EPH má nově miliardu eur 
Energetický a průmyslový holding (EPH) podnika-

tele Daniela Křetínského uzavřel se skupinou meziná-
rodních bank novou smlouvu o úvěrech ve výši miliar-
dy eur. Krok má zjednodušit strukturu jeho financová-
ní. Na základě informací dostupných EPH patří tato 
transakce k největším bankovním financováním reali-
zovaným letos na českém úvěrovém trhu. 

Pistole s dividendou 
Skupina České zbro-

jovky CZG v roce 2020 
zvýšila meziročně výno-
sy o 14,6 % na 6,8 mld. 
Kč, provozní zisk  
+11,9 % na 1,06 mld. 
Kč. Navrhne výplatu di-
videndy 7,5 Kč/akcie. Pro 2021 očekává tržby 7,1 až 
7,4 mld. Kč a zisk EBITDA 1,45 až 1,65 mld. Kč. 

Úroky spotřebáků neklesají 
Broker Consulting Index spotřebitelských úvěrů 

pokračoval i v únoru tempem mírného růstu o 0,1 
procentního bodu na 6,20 % p.  a. Přesto se podle 
odborníků ještě nemusí jednat o růstový trend, který 
bude pokračovat i v dalším období. Historický vývoj 
úrokových sazeb totiž ukazuje, že dlouhodobý trend 
má spíše klesající tendenci. 
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V digitalizaci Česko ztrácí 
ČR si ve světovém žebříčku digitalizace země po-

horšila o dvě místa na 29. příčku. Indexu společnosti 
Euler Hermes, který hodnotil digitální způsobilost jed-
notlivých států za rok 2020, vévodí USA, Dánsko a Ně-
mecko. 

Nákupy investičních nemovitostí výše o 23 % 
V době krize jsou populárním investičním nástrojem 

právě nemovitosti. Podle developerů se spekulativní 
nákupy nemovitostí zvýšily o 23 %. V průměru je kaž-
dá čtvrtá nemovitost koupena z investičních důvodů a 
je opět prodána za čtyři roky. Podle Studie developer-
ských společností H1/2021 zpracované analytickou 
společností CEEC Research osm z deseti takových zá-
kazníků jsou Češi. 

A přece se hraje 
Příjmy hudebního průmyslu v Česku loni meziročně 

vzrostly o více než osm procent na 1,18 miliardy ko-
run. Růst nadále táhnou streamingové služby, které 
zaznamenaly v roce 2020 růst o téměř 45 %. Prodeje 
CD a DVD nosičů poklesly, zatímco prodeje vinylových 
nosičů zaznamenaly opětovný nárůst o 12 %. Dominu-
jícím způsobem šíření hudby zůstává šíření digitální. 

Panelové byty rychle zdražují 
Byty v panelových domech v Česku na konci února 

meziročně zdražily o 19,5 % na 38 452 korun za metr 
čtvereční. Nejdraž-
ší byly v Praze s 
průměrnou cenou 
82 313 korun za 
metr čtvereční, 
nejlevnější v Ús-
teckém kraji (17 
491 Kč/m2). Ceny 
bytů v cihlových 
domech stouply jen 
o 10,8 % na 39 883 korun za metr čtvereční – rozdíl 
mezi průměrnou cenou za cihlový a panelový byt se 
meziročně snížil o 2688 korun za metr čtvereční. Podle 
společnosti Reas mapující realitní trh v ČR z dat katas-
tru nemovitostí ceny panelových bytů meziročně nejví-
ce vzrostly v Plzeňském (o 36,5 %), nejméně v Karlo-
varském kraji (o 8,6 %). 

Z domova se pracuje hůř 
Ve velkých městech, jako jsou Praha a Brno, pracu-

je z domova kvůli koronavirovým opatřením až polovi-
na zaměstnanců. Více než 50 % z nich je ale na home 
office nespokojená kvůli komplikované komunikaci s 
kolegy nebo složitému připojení do firemní sítě. Vyplý-
vá to z březnového průzkumu technologické společ-
nosti System4u mezi více než 1400 respondenty. 

Slovensko letos pomaleji 
Slovenské ministerstvo financí snižuje prognózu le-

tošního růstu HDP na 3,3 % (dříve +4,3 %), v roce 
2022 čeká růst o 6,3 % (dříve +3,9 %). 

Philips končí s domácnostmi 
Nizozemský Philips prodá 

asijské investiční společnosti 
Hillhouse Capital svou divizi 
domácích spotřebičů. Hodno-
ta transakce činí přibližně 
3,7 miliardy eur (97,1 mld. 
Kč), oznámil Philips. Ředitel 
Frans van Houten se snaží fir-
mu zaměřit výhradně na výro-
bu zdravotnické techniky. 

Stream za biliony 
Celosvětová pandemie a spuštění nové platformy 

Disney+, která za dvanáct měsíců získala kolem sta 
milionů předplatitelů. To jsou dva hlavní důvody, proč 
streamovací platformy loni dosáhly přelomového mez-
níku v podobě jedné miliardy prodaných předplatných. 
Celkové tržby v segmentu streamovacích platforem 
dosáhly 61,8 miliardy dolarů. V Česku využívá strea-
movací platformy kolem 10 % populace. 

Dovolená v ohrožení 
Německá vláda zvažuje dočasné znemožnění cesto-

vání na dovolené do zahraničí. Uvedla to v Berlíně 
mluvčí německé vlády Ulrike Demmerová. Další opat-
ření proti cestám do zahraničí si přeje i bavorský pre-
miér Markus Söder. 

Allianz expanduje 
Skupina Aviva souhlasí s prodejem své polské divi-

ze Allianz za 2,5 mld. eur v hotovosti. 

V USA už budou dividendy 
Podle Fed skončí pro většinu bank limity pro výpla-

tu dividend a zpětné odkupy 30. června. Také minis-
tryně financí USA Yellenová potvrdila, že finanční insti-
tuce vypadají zdravěji než dříve a banky by měly do-
kázat zajistit návratnost akcionářům. 

Ať pracují v hospodách 
Přeměnit prázdné budovy v menších městech na 

sdílené pracovní prostory je nápad, který v rámci pěti-
letého plánu rozvoje venkova představila irská vláda. 
Rozmach práce z domova vede vládu i ke zkoumání 
možností, jak z irských hospod během klidných odpo-
lední udělat pracovny, a přilákat tak do menších měst 
více stálých obyvatel. 
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Jak dopadají burzy po roce 
Zámořské akcie završily svou spanilou jízdu s vý-

znamnými zisky přesně rok poté, co burzami otřásla 
první vlna pandemie. Rok po tomto otřesu se tak ve 
vyspělém dokázaly americké akcie dostat nejdále od 
předkrizových maxim. Od svého dna z 23. března 
2020 přidal technologický index Nasdaq 90 % a svá 
předkrizová maxima zároveň překonal o více než  
40 %. Téměř 80 % za poslední rok vydělali investoři i 
na indexech S&P 500 i Dow Jones a jsou také značně 
výše nad historickými maximy. Světové akcie se při-
tom dokázaly od předkrizových maxim vzdálit pohle-
dem indexu Dow Global o zhruba 15 %, ale Evropa se 
ke svým maximům přiblížila až po roce. 

Od května v USA Voltswagen 
Německý automobilový koncern Volkswagen pře-

jmenuje svou americ-
kou součást na Volt-
swagen of America. 
Nový název odkazuje 
na snahu německé au-
tomobilové skupiny 
prosadit se v USA s 
elektromobily. Podle 
serveru CNBC koncern 
zprávu o změně názvu americké divize omylem vydal s 
měsíčním předstihem, ale poté americká divize infor-
maci potvrdila s tím, že vstoupí v platnost v květnu. 

Sazby v USA opět rostou 
Výnosy delších amerických dluhopisů už zase míří 

vzhůru (= jejich ceny klesají). V úterý výnos desetile-
tého vládního dluhopisu, který je nejsledovanější tržní 
úrokovou sazbou světa, vystoupal k hranici 1,75 %, 
což jsou nedávno dosažená roční maxima. Trh dluho-
pisů je totiž zjevně nervózní z amerických makroeko-
nomických čísel, která by měla v nadcházejících dnech 
dorazit z trhu práce. 

Čína roste, ale… 
Čínská ekonomika by mohla v nominálním dolaro-

vém vyjádření překonat americkou ekonomiku a stát 
se největší ekonomikou světa kolem roku 2032. Ale 
nejméně 50 let zůstanou Spojené státy zůstanou bo-
hatší v ukazateli HDP na obyvatele (což je podle Eco-
nomist Intelligence Unit „naše měřítko bohatství“). 

Skořápkáři na Wall Street 
Americká Komise pro cenné papíry a burzu začala 

vyšetřovat horečku kolem „skořápkových“ firem, které 
jsou určené primárně k nákupu jiné firmy a jejímu vy-
vedení na burzu. Podle zdrojů agentury Reuters ame-
rický burzovní regulátor vyžaduje od upisovatelů infor-
mace, jak řídí související rizika. Vlna se SPAC je pro 
Wall Street největší zlatou horečkou za poslední roky, 
podotkl také Reuters. 

Smetí se prodá i v USA 
Podle agentury Bloomberg dosáhly americké prode-

je junk dluhopisů kvartálního rekordu 139,6 miliard 
dolarů. 
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