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Už tolik nespoříme 
Na své bankovní vklady uložily domácnosti v únoru 

již „jen“ 34 miliardy korun. Na netermínované dokon-
ce přes 39 miliard korun (na úkor 5miliardového po-
klesu termínovaných). Nárůst úvěrů setrval u dlouho-
době průměrných 10 miliard korun, samozřejmě na 
bydlení s jen zcela zanedbatelným příspěvkem (200 
milionů) spotřebáků. 

Rostou i vklady podniků 
Vklady českých podniků u bank převyšovaly v úno-

ru úvěry o 107,4 mld. Kč, když v lednu to bylo o 88 
mld. Kč Vyplývá to ze statistik ČNB. Do ojedinělé si-
tuace, kdy mají na úložkách v bankách více peněz, 
než kolik dluží, se firmy dostaly již v červenci 2020. 

Průmysl je optimistický 
Podmínky v českém zpracovatelském sektoru se v 

březnu nadále zlepšovaly. Index PMI stoupl z únoro-
vých 56,5 bodu na 58 bodů, tedy na nejvyšší hodnotu 
od února 2018. Ke zvýšení indexu v březnu přispěl 
především nárůst výroby, přičemž tempo růstu výro-
by bylo v rámci průzkumu nadprůměrné a jedno z 
nejvyšších za poslední tři roky. Zároveň prudce 
vzrostly objemy nových zakázek. Zároveň ale podle 
březnových dat znovu zesílily problémy v dodavatel-
ských řetězcích. 

Dluhopisy pro pláč 
Metodou řetězových emisí dluhopisů, kterou si 

„ověřil“ již v brněnském DRFG, zadlužil Michal Mička i 
svou skupinu C2H Retail Holding. Tu nyní poslal do 
insolvence a navrhuje přímo konkurs s tím, že firma 
dluží nižší stovky milionů bezmála čtyřem stovkám 
věřitelů. Celkový dluh zřejmě přesahuje 700 milionů 
korun. 

Kvartál přesunů poradců 
Za první čtvrtletí zveřejnil server proporadce.cz 

data o počtu vázaných zástupců na našem trhu a 
změnách jejich počtu. Největší úbytek o 662 zazna-
menalo OVB Allfinanz o 662 na 2875 (-18,7 %). Dru-
hý v žebříčku Broker Trust opustilo 300 lidí na 2523 
(-10,6 %). Třetí Partners FS přibylo 13 poradců na 
352 (+1,0 %) a na čtvrté místo vyskočil SAB servis 
přírůstkem 25 poradců (+2,7 %) na 955 zástupců. 
Ovšem INSIA ztratila 193 poradců na 838 (-18,7 %), 
Fincentrum & SLS opustilo 59 zástupců na 700  
(-7,8 %). Velký úbytek zaznamenala ZFP akademie, 
kterou opustilo 482 zástupců na pouhých 670  
(-41,8 %). Broker Consulting nepatrně posílil na po-
čet 641poradců, OK KLIENT jich ztratil 85 na 607  
(-12,3 %) a Chytrý Honza klesl o 159 duší na 525  
(-23,2 %). I v menších firmách úbytky zastoupených 
dosahují 20 až 40 %, ale jde jen o desítky lidí. 

PX ochutnal 1100 bodů 
Index PX pražské burzy do-

sáhl v průběhu povelikonočního 
obchodování 1100,13 bodu na 
nejvyšší úrovni od února 2020, 
tento nárůst však neudržel. Vý-
ročí 150 let od založení (první 
obchody se odehrály 17. dubna 
1871) tedy pražská burza 
(zatím) neoslavila. Více o historii burzy najdete 
na webu PROFI Poradenství & Finance v článku Praž-
ská burza slaví 150 let. 

Přichází obří „převod bohatství“ 
„Náhlá smrt českého miliardáře Petra Kellnera od-

startovala největší převod bohatství v bývalém východ-
ním bloku,“ uvedla americká agentura Bloomberg. 
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Tabák s 8% výnosem 
Za 2020 Philip Morris ČR sice zvýšil obrat, ale ne-

konsolidovaný čistý zisk klesl o 14,2 % na 3,5 mld. 
Kč. Nižší čísla jdou na vrub mimořádným nákladům 
pravděpodobně spjatým s pandemií. Návrh manage-
mentu na hrubou dividendu je 1260 Kč/akcii (8,0% 
hrubý div. výnos), což je také méně než předchozích 
1560 Kč. 

Lidé neutráceli, ani neinvestovali 
Pode ČSÚ disponibilní příjem domácností jako celku 

v loňském roce rostl jen o něco málo pomaleji než v 
roce 2019 – oč méně rostly mzdy, o to víc rostly pen-
ze a sociální dávky. Příjem celého sektoru domácností 
se tedy zvýšil, ale spotřebu i in-
vestice lidé v loňském roce vý-
razně omezili. Výsledkem je tak 
historicky nejvyšší míra úspor 
dosahující téměř 19 %. Pokles 
investic (které domácnosti reali-
zují především v oblasti bydlení) 
způsobilo zamrznutí realitním tr-
hu, ve kterém rekordně rostly ceny, zatímco celý rok 
slábla bytová výstavba. Podle Komerční banky po 
růstu příjmů v 1.čtvrtletí 2021 míra úspor domácností 
dosáhla historicky nejvyšší úrovně 23,3 %. Meziročně 
tak byla vyšší o 9,2 pb. 

Tržby nepřekvapily 
Maloobchod si v únoru oproti lednu mírně polepšil, 

nicméně úroveň jeho tržeb výrazně zaostává za loň-
skými výsledky. Zatímco meziměsíčně se tržby ob-
chodníků reálně zvýšily o 2,8 %, meziročně byly o 3 % 
níž. 

Nezaměstnanost klesla 
V Česku nezaměstnanost v březnu klesla na 4,2 %. 

Stabilitu na pracovním trhu potvrdila data: v březnu 
vzrostl počet volných míst na 338 862, je jich stále ví-
ce než uchazečů, když nezaměstnaných evidoval v 
březnu úřad práce 306 616. 

Firmy držely ziskovost, omezily investice 
Do hospodaření firem, stejně jako všech ostatních 

sektorů, v loňském roce výrazně zasáhla pandemie. 
Firmy se musely vypořádávat se poklesem přidané 
hodnoty v důsledku nabídkového a poptávkového šoku 
v ekonomice, k čemuž jim mimo jiné pomohly i dotace 
od státu, snížení výdajů na mzdy i výrazné seškrtání 
investic. I v tak náročném roce se jim podařilo udržet 
ziskovost na téměř 45 %. Zatímco soukromý sektor 
investice omezoval, veřejný sektor podle nových dat i 
loni svoji investiční aktivitu posílil. V běžných cenách 
dosáhly tyto investice hodnoty 277,5 mld. korun a by-
ly tak o 10 % vyšší než v roce 2019. 

Bidenův rozvojový balík i daně 
Prezident Joe Biden představil osmiletý plán infra-

struktury v hodnotě 2,25 bilionu dolarů. Z zahrnuje 
peníze na hromadnou dopravu, na rozvoj a přestavbu 
ekologického bydlení, na infrastrukturu pro dobíjení 
elektrických vozidel a, což je možná nejzásadnější, na-
vrhuje navýšit sazbu daně z příjmů právnických osob z 
21 % na 28 % na pokrytí nákladů. Nyní plánuje odha-
lit druhé kolo iniciativ zaměřených na pomoc rodinám 
s „náklady na zdravotní péči, péči o děti a vzdělávání,“ 
uvedl Bílý dům. Biden je nazval „Americký rodinný 
plán“. Bude ale obsahovat i zvýšení daní pro bohaté 
Američany zřejmě s příjmem nad 400 tisíc dolarů. 

Schodek rozpočtu vylétl 
Schodek státního rozpočtu ke konci března stoupl 

na 125,2 miliardy korun z únoroých 86,1 miliardy ko-
run. Jde o nejhorší březnový výsledek od vzniku ČR. 
Loni ke konci března vykázal rozpočet schodek 44,7 
miliardy korun. Ovšem za téměř polovinou loňských 
výdajů státního rozpočtu nestála podle NKÚ protiepi-
demická opatření, ale růst výdajů na provoz státu, so-
ciální výdaje a další položky. 

Pro nás horší výhled MMF 
Odhad letošního růstu světové ekonomiky MMF 

zlepšil na 6 %, zatímco v lednu čekal jen 5,5 %. Vý-
hled české ekonomiky ale zhoršil, nyní na 4,2 %, za-
tímco loni na podzim čekal vzestup o 5,1 %. Výrazně 
hůř si povede i Slovensko, kterému fond zhoršil výhled 
růstu HDP na letošní rok na 4,7 % z podzimní prognó-
zy 6,9 %. Podle hlavní ekonomky MMF Gity Gopinath 
je eurozóna za zotavování v USA pozadu o několik mě-
síců, fondy obnovy a zelené investice budou ale pro 
tento region velmi pozitivní. 

Půjde Mall na burzu? 
Skupina Mall Group, 

kam patří internetové ob-
chody Mall.cz, CZC.cz ne-
bo například Košík.cz, by 
mohla vstoupit na burzu. 
Uvedla to informační platforma Mergermarket a přitom 
bude záležet na tom, jak by investoři Mall Group oce-
nili. IPO by mohla ocenit firmu na 1,5 až dvě miliardy 
eur, tedy asi na 39,5 až 52,7 miliardy korun. Vstup na 
burzu pravděpodobně zorganizuje americká investiční 
banka JP Morgan, tvrdí zdroje Mergermarketu. 

ČSOB pro seniory 
Od dubna mohou klienti Poštovního účtu nebo Plus 

konta s nastaveným zvýhodněním 58 + zadávat pla-
tební příkazy přes pobočky České pošty zdarma. Pla-
tební příkaz potvrdí klient na pobočce prostřednictvím 
své platební karty a peníze se odečtou z jeho účtu. 
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Fondy Fio banky rostou 
Další milník dosáhla Fio investiční společnost v ob-

jemu spravovaného majetku přes 500 milionů Kč. Do 
Fio fondů investuje již více než 7000 klientů. Ve Fio 
fondu domácího trhu je spravován majetek za 130 mi-
lionů a ve Fio globálním akciovém fondu dokonce za 
více než 370 milionů Kč. Popularita globálního fondu je 
způsobena nejen společnostmi, do kterých fond inves-
tuje, ale také jeho prozatímní výkonností, která aktu-
álně dosahuje 47 % od založení fondu. 

Sousto pro kyberzločin 
Facebooku v roce 2019 unikla osobní data 533 mili-

onů uživatelů ze 106 zemí, z toho 1,4 je z Česka. Jde 
o telefonní čísla, plná jména uživatelů, geolokační 
údaje, e-mailové adresy či data narození. Nyní se ob-
jevila na internetu a podle expertů je mohou zneužít 
hackeři. Přestože Facebook problém zjistil a opravil v 
srpnu 2019, uniklé údaje by mohly poskytnout cenné 
informace kybernetickým zločincům, aby se s jejich 
pomocí vydávali na internetu za cizí osoby. 

Když klesají daně 
Celkové daňové příjmy státu (bez pojistného) letos 

v prvním čtvrtletí klesly meziročně o 15 %, tedy o 
38,6 miliardy, na 219,2 miliardy korun. Na DPH stát 
získal 91 miliard korun, meziročně o 6,8 miliardy ko-
run méně. Na dani z příjmů právnických osob stát vy-
bral naopak mírně více, celkem 41,6 miliardy korun.  

Equal Pay Day 2021 
Letošní 12. ročník pra-

covně zážitkové akce Equal 
Pay Day 2021 proběhl kvů-
li  online, přesto s obrov-
ským zájmem. Celkem 918 
účastnic a účastníků, 39 
vystupujících a 60 mento-
rek věnovalo pozornost tématu rovných platů (rozdíl 
mezi platy mužů a žen činí v ČR v průměru 18,9 %) a 
rovných příležitostí, jsou toho důkazem. Už dnes si 
můžete poznamenat termín 13. ročníku, který nás če-
ká ve dnech 8. a 9. 4. 2022. 

Komerčka zvýhodňuje pojištění 
KB Pojišťovna ve spolupráci s Komerční bankou při-

náší zvýhodnění nabízených pojištění. V případě život-
ního pojištění MojeJistota získají klienti dvojnásobné 
plnění při závažných onemocněních. U MojePojištění 
majetku se jedná o 30% slevu po celou dobu trvání 
smlouvy při společném sjednání pojištění nemovitosti 
a domácnosti. Nabídka platí do konce května 2021. 

Spořka konsoliduje leasing 
Jedinou leasingovou společností, která převezme 

veškeré činnosti a aktivity, se od konce roku 2021 sta-
ne společnost Leasing České spořitelny. Obě firmy 
(sAutoleasing a Erste Leasing) byly řízeny stejným 
managementem a prvním krokem ke sloučení obou fi-
rem je spojení obchodní činnosti obou firem od 1. dub-
na 2021, kdy se také mění název společnosti sAutole-
asing na Leasing České spořitelny. 
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FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ 
•  Rok 2020 ve znamení nejistoty přál fondům  

kvalifikovaných investorů 
•  FKI nejsou pro každého  
 

PORADENSKÝ TRH 
•  Filip Duchoň: Chceme rozšiřovat obchodní síť, mimo jiné i 

formou klasické akvizice 
•  Méně úvěrů na spotřebu, víc na bydlení  
•  Online doba a citlivá data klientů. Na co se ptát a jak?  
•  Anketa: Hitem letošního roku budou zřejmě  

investice a reality  
 

HYPOTEČNÍ TRH 
•  Banky mění strategii, hypoteční sazby pozvolna rostou  
•  Hypoteční trh v roce 2021:  

tři scénáře vývoje hypotečního trhu  
•  Gergana Sotirova: Jaro přeje rekonstrukcím  
 

POJIŠŤOVNICTVÍ 
•  Staré smlouvy špatně chrání aneb Důvody, proč  

aktualizovat povinné, havarijní a odpovědnostní pojištění  
 

INVESTICE 
•  V podílových fondech je 590 miliard  
•  Klienti mají od ledna o důvod navíc, proč začít s pravidel-

ným dlouhodobým investováním  
•  Nastal čas věnovat se Bitcoinu?  
•  Anketa: Klienti a poradci vs. Bitcoin  
•  Mladá generace je přesvědčena o budoucnosti kryptoměn  
•  Dluhopisy, trojí rotace a inflace 
 

STYL 
•  Deset největších chyb na home office  
•  The race is on for companies to achieve net zero  
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