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Inflace se zase zhoupla 
Spotřebitelské ceny v březnu oproti únoru vzrostly 

o 0,2 % a v meziročním srovnání došlo ke zrychlení 
spotřebitelské inflace na 2,3 % z únorových 2,1 %. 
Zdražily pohonné hmoty, dále vzrostly i ceny tabáko-
vých výrobků, do kterých se začíná promítat zvýšení 
spotřební daně. Mírně vzrostly i ceny oděvů a obuvi, 
klesly jen ceny dovolených na závěr zimní sezóny. 

Na meziročním růstu inflace se ze dvou třetin podí-
lejí dražší alkohol s tabákem a oddíl doprava. Mírně 
meziročně poklesly ceny potravin a nealkoholických 
nápojů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žijeme nad poměry 
Musíme si přiznat, že na naše výdaje naše příjmy 

dlouhodobě nestačí, přiznal guvernér ČNB Jiří Rusnok. 
„Budeme se muset podívat pravdě do očí, přestat vy-
pouštět mlhu před volbami a samozřejmě říct, že na 
naše současné výdaje naše současné příjmy dlouho-
době nestačí.“ Změny podle něj budou zřejmě nutné 
například ve valorizování klíčových položek sociálních 
transferů, včetně důchodů.  

PX konečně nad 1100 bodů 
V úvodu týdne se to ještě nezdařilo, i když Pražská 

burza posílila na nejvyšší hodnotu od začátku korona-
virové epidemie v Česku (od 20. února loňského 
roku), ale v úterý se již podařilo přeskočit okrouhlou 
laťku na 1101,54 bodu. Sice k loňskému maximu z 
24. ledna ještě skoro 4 % zbývají, ale od dna propa-
du z 18. března index už vzrostl skoro o 60 %. 

Banky se prý snažily 
Banky podle ministryně financí Aleny Schillerové 

vyšly vstříc po skončení zákonného úvěrového mora-
toria loni na podzim zhruba 77 % žádostí o odklad 
splátek. Nebankovní společností vyhověly zhruba  
67 % žádostí. 

Staví se stále málo 
Ani únor nepřinesl obrat dosavadního trendu sta-

vební výroby – kleslo nejvíc za 5 let. Produkce tohoto 
odvětví se podle údajů statického úřadu snížila  
o 11 %, zatímco ve srovnání s lednem byla o 3 % 
nižší. I tentokrát jde propad výstavby na vrub pozem-
nímu stavitelství, které je už od začátku pandemie v 
útlumu. Stavební firmy navíc limituje nedostatek kva-
lifikovaných i nekvalifikovaných zaměstnanců. Zkla-
mání i tentokrát přinášejí čísla z bytové výstavby, 
když počet nově stavěných bytů poklesl o téměř 9 %. 

Průmyslu chybějí komponenty 
Navzdory silným zakázkám se průmyslová výroba 

v únoru meziměsíčně snížila o dvě procenta a mezi-
ročně byla nižší o 2,6 
%. Na průmysl tak 
dopadly problémy s 
dodávkami některých 
komponent, které se 
dotýkají především 
výroby automobilů  
(-8 %). Slabší však 
byly výsledky i dalších 
silných oborů, kam patří i výroba elektrických zařízení 
s poklesem o 4,2 %. Expanzi naproti tomu zažívají 
farmaceutické firmy nebo výrobci kovových výrobků. 
Průmyslová výroba v únoru klesla i v Německu mezi-
měsíčně o 1,6 % a meziročně o 6,4 %. 

Jak doplnit peníze z EU 
Vláda schválila pravidla pro spolufinancování fondů 

EU z rozpočtu. Pro méně rozvinuté regiony zůstane 
podíl peněz EU na financování projektů na 85 %. U 
rozvinutějších projektů klesne v novém programovém 
období 2021 až 2027 podíl financování z peněz EU na 
40 % z předchozích 50 %. V nové kategorii tzv. pře-
chodových regionů pak bude podíl EU činit 70 %. 
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Obce nechtějí peníze na byty 
Obce nemají o státní dotace na stavbu bytů zájem, 

nabídněme peníze soukromé sféře, navrhuje ministry-
ně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Její úřad připra-
vil návrhy na změnu dotačního programu Výstavba pro 
obce. Kromě spolupráce s developery počítá i s mož-
ností, že by se stát sám stal investorem. Program Vý-
stavba lze bez přehánění označit za neúspěšný, což 
přiznává i Dostálová. Přestože se v něm měly protočit 
tři miliardy korun ročně, za dva roky fungování byly 
ale schváleny projekty jen za zhruba 271 milionů Kč. 

V březnu vyhrály akciové fondy 
V březnu se v ČR nejlépe dařilo akciovým fondům, 

které si připsaly výnos 1,8 %. Ostatní typy fondů 
podle Broker Consulting Indexu podílových fondů ztra-
tily. Komoditní fondy vykázaly pokles o 2,7 %, dluho-
pisové fondy o 1,1 % a peněžní fondy o 0,8 %. V zá-
porných hodnotách překvapivě skončily i české nemo-
vitostní fondy, které si odepsaly 0,03 %. 

Teplo vyjde draho 
České teplárny budou 

muset do konce roku 
2030 investovat přibližně 
sto miliard korun, aby 
přešly z uhlí na plyn. Vy-
plývá to ze studie ČVUT, 
na které se podíleli zástupci Teplárenského sdružení. 

V ČSOB Investice NaMíru 
Řešení Investice NaMíru připravila ČSOB pro začí-

nající i zkušené investory, primárně dokonce pro 
„neinvestory“ tedy klienty s penězi na depozitech, ale 
je vhodné i pro klienty, kteří si už střádají do 
„virtuálního prasátka“. Řešení je založené na jednodu-
chém procesu sjednání i následné správy, která nevy-
žaduje znalost investic, je tedy ideálním pro každého, 
kdo si chce udělat první krok do světa investování a 
zajistit se na budoucnost. Při sjednání do 30. 6. je na-
víc služba bez vstupních poplatků. Do ČSOB NaMíru je 
možné investovat jednorázově, investice v čase rozlo-
žit, či investovat pravidelně. 

Ceny bytů stále rostou 
Jak potvrzují aktuální čísla Eurostatu, byty v ČR 

rychle zdražovaly i v závěru loňského roku. V podstatě 
růst cen nezpomalila ani loňská recese, ani druhá a 
třetí vlna pandemie. Ve srovnání se třetím čtvrtletím 
tak nakonec ceny bytů vzrostly o 2,6 %, meziročně 
byly dražší téměř o 9 %. Za celý rok 2020 se ceny by-
tů v ČR zvýšily o více než 8 %. Za posledních pět let 
byty v ČR zdražily v podstatě o polovinu, a to přede-
vším v důsledku přetrvávající silné poptávky, s níž 
zdaleka nedržela krok nabídka. 

Potraviny dál zdražují 
Světové ceny potravin se v březnu desátý měsíc za 

sebou zvyšovaly a jejich index se vyšplhal na nejvyšší 
úroveň od června 2014. Podle Organizace OSN pro vý-
živu a zemědělství za růstem cen stálo zdražení rost-
linných olejů, masa a mléčných výrobků. 

Home Credit v propadu 
Skupina Home Credit, poskytovatel spotřebitel-

ských půjček, musela po loňském propadu snížit počet 
zaměstnanců ve světě na polovinu, tedy asi 60 000. 
Podle Ladislava Bartoníčka se loni se propadla do ztrá-
ty 15,3 miliardy korun kvůli krizi způsobené pandemií: 
„Poměrně dramaticky přecházíme spíše do podoby fin-
tech společnosti než klasického kamenného poskyto-
vatele spotřebitelských úvěrů,” doplnil. O případném 
spojení poskytovatele úvěrů Home Credit s bankou 
Moneta Money Bank bude podle něj rozhodnuto v řádu 
týdnů, navíc nevyloučil další akvizice firem v teleko-
munikacích či médiích 

Osobních bankrotů přibývá 
V březnu bylo v ČR vyhlášeno 1528 osobních 

bankrotů, o 263 více než v únoru. Zároveň bylo podá-
no 1723 návrhů na osobní bankrot, o 329 více než v 
předchozím měsíci. Podle aktuálních statistik společ-
nosti CRIF - Czech Credit Bureau jde o nejvyšší čísla 
za poslední rok. 

Na problémy po očkování 
UNIQA pojišťovna připravila krytí pro hromadné po-

jistné smlouvy pro případ negativních důsledků vakci-
nace. Pojištění je určeno zejména pro smlouvy za-
městnaneckých výhod, které sjednávají firmy a nyní 
jedinečné krytí na českém 
pojistném trhu. Vztahuje 
se na situace, kdy klient  
i přes očkování onemocní 
COVIDEM-19, anebo na 
případy, kdy očkování za-
příčiní bouřlivou reakci or-
ganismu. Zákazník má ná-
rok na jednorázové pojistné plnění, je-li v souvislosti s 
jeho zdravotním stavem po očkování nezbytná hospi-
talizace, případně zemře-li v důsledku komplikací. 

Vzniká dost nových firem 
Letos bylo v České republice zaregistrováno 8025 

nových firem. To je zhruba stejně jako ve srovnatel-
ném období roku 2019 a o 7 % víc než loni. Celkový 
počet firem v ČR vzrostl na 523 186. Za první tři měsí-
ce bylo založeno o 548 firem více než loni a letošní 
trend zakládání nových společností má prozatím vze-
stupnou tendenci: v lednu vzniklo 2451 firem, o měsíc 
později to bylo 2556 a v březnu 3018. 
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Šance globálního zdanění 
USA přišly s novým modelem zdanění nadnárodních 

firem ve snaze dosáhnout dohody o globální dani. Ne-
šlo by jen o technologické firmy, ale o všechny, které 
mají celosvětové tržby nad 20 miliard dolarů. Pro ta-
kové firmy by byla stanovena minimální hranice kor-
porátní daně. Tímto krokem by mělo být zajištěno, 
aby velké nadnárodní korporace nepřeváděly zisky do 
zemí s nižší daňovou zátěží, a naopak platily daně v 
každé zemi, kde generují své tržby. „To, co navrhují 
Spojené státy, znamená, že chceme zničit daňové rá-
je,“ uvedl po představení návrhu Pascal Saint-Amans, 
vedoucí daňové sekce OECD. 

Za kritiku se v Číně platí 
Čínský státní úřad pro regulaci trhu udělil interne-

tovému prodejci Alibaba pokutu 18 miliard jüanů, tedy 
zhruba 60 miliard korun, za zneužívání dominantního 
postavení na trhu a porušování protimonopolních pra-
videl. Suma představuje asi 4 % tržeb firmy za rok 
2019. Její zakladatel miliardář Jack Ma si totiž dovolil 
ve svém projevu ostře kritizovat čínský regulační sys-
tém. Regulátoři také již výrazně zakročili i proti jeho 
další firmě Ant. 

Pavel Štěpánek jde do DR Fondee 
Do dozorčí rady investiční plat-

formy Fondee přichází ekonom Pavla 
Štěpánka. Ve světě financí se pohy-
buje téměř 30 let, byl členem ban-
kovní rady České národní banky, pů-
sobil také jako výkonný ředitel Čes-
ké bankovní asociace (ČBA) nebo 
člen Rady ředitelů Evropské banky 
pro obnovu a rozvoj (EBRD). 

Mluvčím PPF je Leoš Rousek 
Novým mluvčím skupiny PPF se stal 
Leoš Rousek. Kromě komunikace s 
médii bude mít na starost rozvoj in-
vestorské a byznysové komunikace 
Skupiny. Rousek do PPF přechází ze 
společnosti Home Credit Internatio-
nal, v níž od začátku letošního roku 
pracoval jako senior researcher v ob-
lasti vztahů s investory a externí ko-
munikace. Předtím působil přes 20 let 

jako ekonomický novinář, např. v agentuře Dow Jones 
Newswires v Moskvě a Praze, v The Wall Street Jour-
nal pro střední a východní Evropu nebo 
v Hospodářských novinách. 

Josef Škoda novým zemským ředitelem 4fin 
Josef Škoda se stal novým zem-

ským ředitelem společnosti 4fin. Fi-
nančnímu poradenství se věnuje od 
roku 2010, předtím působil 14 let na 
pozici obchodního zástupce v Česko-
moravské stavební spořitelně. Jeho 
úkolem bude ovlivňovat směr firmy a 
získávat příležitosti pro svou síť kon-
zultantů a manažerů. 
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