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Obří objem, sazby otáčejí 
V březnu sjednaly banky hypotéky za neuvěřitel-

ných 44,7 miliardy korun. Objem poskytnutých hypo-
ték se tak jen za první čtvrtletí letošního roku vyšpl-
hal na téměř 100 miliard korun. Rostoucí sazby by ale 
mohly trh už brzy ochladit. Průměrná úroková sazba 
hypoték Fincentrum Hypoindexu již nepatrně vzrostla 
na 1,94 % p. a. 

Ne inflace, ale kyberútoky 
Největší hrozbou pro dnešní světový finanční sys-

tém jsou kybernetické útoky, míní Jerome Powell, 
předseda Rady guvernérů Federálního rezervního sys-
tému. 

Kdy asi porostou sazby? 
Bankovní rada ČNB začne v květnu diskutovat  

o tom, jak dlouho bude ekonomika asi ještě potřebo-
vat její mimořádnou podporu a kdy bude moci při-
stoupit ke zvyšování úrokových sazeb, řekl guvernér 
Jiří Rusnok. 

Srovnávače do Maďarska 
Maďarský pojišťovací makléř Netrisk Group koupil 

provozovatele webů pro srovnávání pojištění v České 
republice a na Slovensku. V Česku mu nově patří por-
tál Porovnej24.cz a na Slovensku Netfinancie.sk, 
uvedla firma. Celková c ena transakce nebyla zveřej-
něna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proti velkému bratru 
Evropská komise zakáže hromadné a necílené sle-

dování osob pomocí umělé inteligence. Vyplývá to z 
dosud nezveřejněného návrhu, do kterého nahlédl 
server EURACTIV. Komise chce zakázat také veškeré 
aplikace založené na umělé inteligenci, které porušují 
unijní hodnoty nebo lidská práva, například systémy 
schopné manipulovat s lidmi. Zatím však prý není 
jasné, zda se bude zákaz používání takových aplikací 
vztahovat pouze na soukromou sféru nebo i na vlády 
členských států. 

Obří půjčky EU startují 
Evropská komise si chce první peníze na mimořád-

ný fond pokrizové obnovy ekonomik začít na finanč-
ních trzích půjčovat v červnu. Do roku 2026 chce v 
rámci společného dluhu získat pro země EU 800 mili-
ard eur (20,8 bilionu Kč), které by EU měla splatit do 
roku 2058. Půjčky ale musí všechny státy ratifikovat 
zvýšením záruk, ale nejsou zdaleka jednotné. EK by 
si chtěla každý rok vypůjčit zhruba 150 miliard eur 
společnými dluhopisy se splatností od tří do 30 let. 
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Nájemné klesá 
Dlouhodobé nájemné bez energií v Praze u nejžá-

danější dispozice 2+KK v prvním čtvrtletí meziročně 
kleslo o 15,9 % na 14 000 korun měsíčně. Podle údajů 
společnosti UlovDomov.cz se proti konci loňského roku 
snížilo o 6,7 %. Z ostatních pěti největších měst Česka 
kleslo také v Ostravě (o 9,5 %), Plzni (o 8,7 %) a Br-
ně (o 2,9 %). V Liberci a Olomouci stagnovalo. 

Úspory pláčou nad výdělkem 
Čtvrtina Čechů stále nechává své úspory napospas 

inflaci. Za nejvhodnější způsob ukládání peněz totiž 
považují hotovost nebo běžný účet, ukázal březnový 
průzkum Generali Investments CEE mezi tisícovkou re-
spondentů. Češi ale podle něj zároveň přichází na chuť 
investování a pětina investorů je nyní ještě aktivnější 
než před pandemií. Desetina z nich například investuje 
do kryptoměn, populární ale i nadále zůstávají zejmé-
na nemovitosti. 

Avastu se daří 
Původem česká soft-

warová společnost Avast 
zvýšila v prvním čtvrtletí 
tržby o 10,5 % na 237,1 
milionu dolarů. Uprave-
ný ukazatel EBITDA 
stoupl také o více než desetinu na 133,7 milionu ame-
rických dolarů. 

Google za zprávy zaplatí 
Spuštěním News Showcase začal Google pěti prv-

ním vydavatelům v ČR platit za obsah. To je hodnoce-
no jako další možný příjem pro české mediální domy, 
je to tedy i další příspěvek pro tvorbu kvalitního  
obsahu. 

Cestovko kryje i kovid 
Kooperativa před letní sezónou připravila nové ces-

tovní pojištění, které kryje i náklady související s one-
mocněním COVID-19 při cestách do rizikových zemí, 
tedy označených červenou a tmavě červenou barvou 
do 2 milionů korun. V novince je i pojištění Karanténa 
s krytím 80 % vícenákladů, které klientům s nařízenou 
karanténou vzniknou. 

Německo bude růst pomaleji 
Německé hospodářské instituty sníží výhled růstu 

HDP Německa na letošní rok na 3,7 z dříve uváděných 
4,7 %. Na vině je delší uzávěra části ekonomiky, než 
se původně očekávalo. Zároveň kvůli následně očeká-
vanému růstu spotřeby instituty zvýší odhad růstu na 
příští rok na 3,9 z dosud předpokládaných 2,7 %. 

Z jámy do ještě větší jámy 
Veřejné finance letos skončí podle odhadů minister-

stva financí ve schodku 8,8 % HDP. Příští rok by měl 
schodek klesnout na 5,9 %. Zároveň ministerstvo 
chystá úsporná opatření u příjmů i výdajů tak, aby v 
letech 2023 a 2024 byl schodek veřejných financí i za-
dlužení nižší, než by hrozilo bez plánovaných opatření. 

Inflace bude vyšší 
Odhad inflace MF v nové prognóze pro letošní rok 

zvýšilo na 2,5 % z předchozích 1,9 %. Za zvýšením 
odhadů jsou podle MF převážně vyšší ceny ropy a po-
travin. „V roce 2022 by při absenci podstatnějších pro-
inflačních faktorů – s výjimkou oživení spotřeby do-
mácností – mohla míra inflace zvolnit na 2,3 %,“ 
uvedlo MF. 

Equa míří pod Raiffku 
ÚOHS říká, že ve zjednodušeném řízení povolil spo-

jení české Raiffeisenbank a společnosti Equa Bank. 

Burze pomohl cukr 
Před 150 let 17. dubna vznikla, přežila války i zá-

kaz komunisty – obilí, líh, řepka, jetelová semena, 
chmel, ale hlavně cukr. Ten způsobil, že Praha se stala 
obchodním střediskem pro celé Rakousko-Uhersko a 
čile se zde obchodovalo se zmíněnými komoditami.  
A to ještě dříve, než se z nadšení a touhy tehdejších 
podnikatelů po vlastním trhu cenných papírů a komo-
dit zrodila samotná burza. 

Ve splácení začínají problémy 
Splácení úvěrů je sice zatím bez výrazných změn, 

ale v některých segmentech již roste. Spotřebitelských 
úvěrů je v selhání 5,43 %, na 4,23 % roste i nespláce-
ných úvěrů firem. Pouze hypotečních úvěrů je ohrože-
no jen 0,91 %. 

Firem vzniká i končí víc 
V březnu vzniklo v ČR 3031 obchodních společností, 

o 453 více než v únoru a nejvíce od března 2017. Zá-
roveň zaniklo 1260 firem, o 162 více než v únoru. Vy-
plývá to z analýzy dat, kterou provedla společnost 
CRIF. 

Létá se i bez pilota 
Český výrobce bezpilotních letounů Primoco spustil 

druhou nabídku akcií. Investorům nabízí přes 655 tis. 
akcií. Stávající akcionáři (k rozhodnému dni 16. 4. 
2021) mají právo na úpis akcií v přednostním kole. 
Novým investorům bude otevřeno druhé kolo od 3. do 
17. května. 
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Dluhy rostou jak z jara 
Státní dluh stoupl v prvním čtvrtletí o 370,2 miliar-

dy korun na 2,42 bilionu korun. Za růstem dluhu je 
především vydávání státních dluhopisů ministerstvem 
financí s cílem zajistit splátky dluhopisů a pokrýt le-
tošní schodek státního rozpočtu – na to bude MF po-
třebovat letos 728 miliard, tedy o třetinu víc proti pů-
vodním plánům z prosince. Na každého Čecha tak teo-
reticky připadá dluh 226 121 korun, z toho jen za leto-
šek 35 tisíc korun. 

Příští rok úroveň vyrovnáme 
Ekonomická úroveň Česka příští rok stoupne na  

88 % průměru 19 zemí eurozóny. Loni byl český HDP 
na obyvatele v poměru k eurozóně také na 88 %, ale 
letos podle prognózy MF zřejmě klesne na 87 %. Čes-
ko by na tom mělo bylo lépe než Polsko, Maďarsko, 
Slovensko, Portugalsko nebo Španělsko. Zároveň se 
úroveň Česka přibližuje Itálii. 

Raiffka jde s Djokovičem 
Novak Djokovic a ví-

deňská skupina Raiffei-
sen Bank International 
AG ohlásili uzavření do-
hody o partnerství. Dlou-
holetá světová tenisová 
jednička se stane amba-
sadorem značky RBI a 
společností skupiny v ob-
lasti CEE. Skupina Raif-
feisen bude také podporovat nedávno založenou Teni-
sovou akademii Novaka Djokovice v Bělehradě v Srb-
sku. 

Inflace roste i výrobní 
Index výrobních cen (PPI) v březnu meziročně 

zrychlil na 3,7 % z únorových 1,9 %, tržní odhad  
3,3 %. Ceny se i v průmyslu za poslední měsíc zvýšily 
o 1,4 % a meziročně jsou výše dokonce už o 3,3 %. 
Hlavním důvodem jsou nepochybně vyšší ceny ropy a 
ropných derivátů, ale ceny jsou v meziročním srovnání 
výše ve všech oborech průmyslu s výjimkou výroby 
potravin a těžebního průmyslu. 

Jaký poplatek ještě žije? 
Právě dnes startuje hlasování v anketě o 

nejabsurdnější bankovní poplatek. Sami bankovní kli-
enti tak už ve 14. ročníku ankety rozhodnou o tom, 
který bankovní poplatek považují za nejabsurdnější. 
Hlasovat bude možné až do konce listopadu tohoto 
roku. V anketě soutěží mimo jiné poplatky jako popla-
tek za výběr z bankomatu vlastní banky, poplatek za 
oznámení bance, poplatek za nevyčerpání úvěru nebo 
poplatek za sdělení zapomenutého PIN. 

Kryptoměny na burze 
Na americkém trhu Nasdaq se začalo obchodovat s 

akciemi společnosti Coinbase Global, která je provozo-
vatelem největší kryptoměnové burzy ve Spojených 
státech. Ceny akcií ohodnocují společnost až ke 100 
miliardám dolarů. 
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INFOGRAFIKA 
• Vlnobití na poradenském trhu  
 

PORADENSKÝ TRH 
•  Martin Žáček: Díky fúzi UNIQA posílila a chce klienty i po-

radce přesvědčit všestrannější nabídkou finančních služeb  
•  Porazit teď inflaci se spořicím účtem v bance nejde.  

Na co si dát pozor u alternativ?  
•  Marek Černoch: Rok 2020 byl pro poradce zkouškou  
•  Jak na zabezpečení dat?  
•  Anketa: Menší lodě umí lépe manévrovat  
•  Češi se o svou „peněženku“ nestarají příliš dobře  
•  Tomáš Síkora: Komplexní srovnavač a sjednavač životního 

pojištění byla velká výzva!  
•  Libor Picek: Ušetřete čas a náklady.  

Získejte unikátní back office a online aplikace  
 

HYPOTEČNÍ TRH 
• Nabídka nemovitostí vzroste o 1,4 %,  

poptávka bude stále vyšší  
• Téměř všechny banky v březnu zdražily. Co bude dál?  
•  Pavel Jíša: Reverzní hypotéky jako nový investiční trend?  
 

POJIŠŤOVNICTVÍ 
•  Deset trendů, které budou určovat směr pojišťovnictví  

v roce 2021  
•  Povinné ručení v kombinaci s další pojistnou ochranou  
•  Stojí pojištění na křižovatce?  

Trendy nejen životního pojištění  
 

INVESTICE 
•  Kudy (nejen) k penzi  
•  Investice do ESG fondů neustále rostou  
•  Gladiola Gjuzi: Pravidelné investice s J&T LIFE  
•  Čekání na Godota. Jak si v prvním kvartálu vedly kapitálové 

trhy z pohledu investora?  
•  Dokážou sběratelské předměty naplnit očekávané zhodno-

cení?  
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