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Hypotéky obracejí do kopce 
Nepatrné ochlazení zájmu, přesto s úvěry za více 

než 39 miliard korun se duben stal druhým nejúspěš-
nějším měsícem v historii Fincentrum Hypoindexu. 
Průměrná úroková sazba hypoték vzrostla jen o čtyři 
bazické body na 1,98 % p. a., přestože většina bank 
již „šponuje“ své nabídkové sazby až nedaleko 2,5 % 
p. a. Takže například Broker Consulting Index hypo-
tečních úvěrů již hlásí růst průměrných sazeb o 0,12 
procentních bodů na 2,12 %. 

Podle EK porosteme lépe 
Růst české ekonomiky bude po loňském rekordním 

propadu v letošním roce mírně lepší, než se dosud 
očekávalo. Podle prognózy Evropské komise HDP vy-
káže růst o 3,4 %, zatímco předpověď z února uvádě-
la jen o 3,2 %. Naopak výrazně pomalejší růst očeká-
vá komise v ČR v příštím roce, kdy původně předpoví-
dala 5 %. V nové prognóze už počítá s růstem o 4,4 %. 

Z ČS Plus do Kapitolu 
Vedení Buřinky se rozhodlo ukončit síť ČS Plus z 

důvodu neexistence IT infrastruktury a koncepčního 
rozhodnutí do ní neinvestovat. Nemohla by proto na 
trhu konkurovat, a tak díky úzké a strategické spolu-
práci skupin ERSTE a Vienna Insurance Group (VIG) 
bylo umožněno společnosti KAPITOL vytvořit nabídku 
lidem z ČS Plus, kam poté 120 poradců přešlo. Tamní 
výborné podmínky potvrdili i tito noví spolupracovníci 
z ČS Plus. 

Reality jak raketa 
Tržní ceny bytů, rodinných domů a pozemků v ČR 

v 1Q mezičtvrtletně vzrostly nejvíce za posledních 10 
let. Nejvíce u pozemků, o 5,2 p.b. Podle HB Indexu 
Hypoteční banky pozemky zdražily nejvíc i v meziroč-
ním srovnání, o 15,8 p.b. Od roku 2010 jsou jejich 
ceny téměř dvojnásobné. 

Národní plán obnovy 
Vláda schválila plán, který počítá s investicemi ve 

výši 200 miliard korun, z toho 172 z EU. Plán je roz-
dělen na šest hlavních oblastí: zhruba 91 miliard ko-
run, je určena na infrastrukturu a takzvanou zelenou 
transformaci. Na klimatické projekty má jít 41 % z 
celkové sumy, podíl výdajů na digitální transformaci 
má činit 23 %, další peníze jsou určeny na vzdělávání 
a trh práce, vývoj a inovace, podporu podnikání a 
zdraví. Plán podléhá schválení Evropskou komisí a Ra-
dou EU. 

Spokojený ČEZ navrhne dividendu 
Bez specifických dočasných tržních vlivů a mimo-

řádného zisku z obchodování v loňském roce, byl by 
provozní zisk energetické skupiny ČEZ za letošní první 
tři měsíce obdobný jako před rokem. To sice opticky 
způsobuje pokles, ale i proto ČEZ potvrdil, že provoz-
ní zisk před odpisy (EBITDA) letos očekává mezi 57 
až 60 miliardami a čistý zisk očištěný o mimořádné 
vlivy na úrovni 17 až 20 mld.  Kč. Skupina návrh 
představenstva na výši dividendy oznámí 20. 5. (ana-
lytici Patrie pracují s rozmezím 40 až 60 Kč na akcii). 

Miliardy za telefonování 
Operátor T-Mobile zvýšil v 1. čtvrtletí provozní zisk 

o 3,4 % na 2,9 miliardy korun. Tržby z mobilních a 
pevných služeb včetně prodeje telefonů a zařízení se 
zvýšily o 2,8 % na sedm miliard korun. 

Další rekordy stavebka  
Stavební spořitelny poskytly letos do konce dubna 

úvěry za 32,8 miliardy korun, což je v meziročním 
srovnání nárůst o 59 %. Spolu s tím evidují i meziroč-
ní růst počtu nově uzavřených smluv, a to o 5 % na 
165 559. 
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Příští vláda se zapotí 
ČR bude do roku 2025 řešit veškerou agendu mezi 

státem a občanem plně on-line. Zavádí to zákon o 
právu na digitální službu. Na konferenci Digitální Čes-
ko to dnes uvedla ministryně financí Alena Schillerová. 

ČBA optimistická 
Česká bankovní asociace v nové prognóze očekává 

na základě odhadů ekonomů českých bank, že ekono-
mika letos stoupne o 3,3 %. Příští rok by měl růst 
ekonomiky zrychlit na 4,3 %. 

Na „jedno“ s Air bank 
Návod je jednoduchý: 

stačí, aby si klient Air Bank 
zapnul v aplikaci My Air 
speciální odměnu. A pak už 
si jen ťuknul ve své oblíbe-
né restauraci, hospodě či 
kavárně čímkoliv, co má 
rád, a zaplatil kartou. do-
stane pak vráceno na účet 
až 35 Kč. Pozvání platí od 
17.00 pátku 21. května do 
půlnoci neděle 23. května 2021. 

Duben přál vzniku firem 
Za první čtyři měsíce letošního roku v ČR vzniklo 

10 744 nových firem. To je o 17 % víc, než ve stej-
ném období loňského roku a o 2,5 % než v roce 2019. 
Informace zveřejnila poradenská společnost Dun & 
Bradstreet s tím, že v dubnu bylo založeno historicky 
nejvíc společností: 2719 nových firem, což je v mezi-
ročním srovnání o 61 % víc a o 13 % víc než v roce 
2019. 

Další rekord povolenek 
Cena emisních povolenek v EU minulý týden poprvé 

překročila 55 eur (zhruba 1400 Kč) za tunu. Rychle 
rostoucí ceny emisních povolenek jsou pro polostátní 
ČEZ s ohledem na zvyšující se podíl bezemisních zdro-
jů ale prý pozitivním faktorem, protože část jejich 
růstu se stále promítá do růstu cen elektřiny. Očeká-
vaný podíl emisní výroby na EBITDA ČEZu v roce 2021 
je již pouze 3 %. 

Equa láká na investice 
Zájem o investování v Equa bank dlouhodobě roste 

– počátkem května tak dosáhla tržní hodnota investic 
klientů Equa bank hranici miliardy korun. Banka vy-
chází tomuto zájmu vstříc a až do konce června umož-
ňuje investovat do všech nabízených fondů bez vstup-
ního poplatku.  

Zestátnění nebo znárodnění? 
Polská vláda plánuje zvýšit svůj podíl ve společnos-

ti PKN Orlen na 50 % poté, co tato největší polská ra-
finérie dokončí fúzi se dvěma dalšími státními společ-
nostmi. Polsko z firmy prý chce udělat národního šam-
piona. 

S čipy bude ještě potíž 
Globální nedostatek čipů letos výrobce aut připraví 

na tržbách až o 110 mld. dolarů tržeb. Předpovídá to 
poradenská společnost AlixPartners, která tak zhoršila 
svůj dosavadní výhled.  

Dosud předpokládala, že problém způsobí automo-
bilkám výpadek tržeb v objemu kolem 61 mld. dolarů. 
Nedostatek klíčové součástky se pak dotkne výroby asi 
3,9 mil. Aut. 

Equa pod křídly Raiffky 
Česká národní banka před chvílí vydala souhlas ke 

koupi Equa bank ze strany Raiffeisenbank. Společně se 
souhlasem ÚOHS jsou nyní splněny základní podmínky 
pro uskutečnění transakce. Následovat bude vypořá-
dání již dohodnutých kroků mezi akcionáři obou bank, 
převod akcií a příprava na samotnou právní fúzi obou 
společností. 

V Raiffce i podnikatel online 
V Raiffeisenbank lze nyní založit podnikatelský účet 

kompletně online. Stačí připojení k internetu, mobil a 
běžný účet v jiné bance. Na webu vyplní podnikatel 
IČO, podle kterého se automaticky vyplní potřebné 
údaje, a telefonem vyfotí občanský průkaz a jeden 
další doklad – řidičský průkaz nebo pas. 

Vylepšení životka DOMINO 
UNIQA pojišťovna upgradovala své životní pojištění 

DOMINO. Zaměřila se zejména na optimalizaci krytí 
pro případ závažných stavů po úrazu či nemoci u do-
spělých i dětí a na jednodušší zkoumání zdravotního 
stavu při sjednání, výrazně se zjednodušují i adminis-
trativní procesy. Třešničkou na dortu bude sleva pro 
klienty s vyšším pojistným. 

Nájemné v Praze klesá 
Počet bytů k dlouhodobému pronájmu na pražském 

trhu na konci prvního čtvrtletí meziročně vzrostl o 
čtvrtinu na 15 400. To je nejvíce za posledních pět let. 
Průměrná cena nájmů meziročně podle serveru Flat 
Zone klesla o 9,6 % na 303 korun za metr čtvereční 
bez poplatků.  

Podle údajů společnosti AirDNA v prvním čtvrtletí 
totiž klesl počet bytů nabízených ke krátkodobému 
pronájmu meziročně více než o polovinu na 5474. 
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Pojišťovnictví globálně 
Skupina Allianz svou Globální zprávu o pojišťovnic-

tví 2021 nazvala: Se šrámy, ale bez vážných zranění. 
Pojistné celosvětově kleslo v roce 2020 pouze  
o 2,1 %, tj. 80 miliard eur. 

Pro rok 2021 je očekáván růst o 5,1 %, vedený 
především USA a Čínou. Východní Evropa byla v roce 
2020 regionem s celosvětově nejrychlejším růstem  
o 3,5 % a Česko bylo jedním z mála rozvinutých trhů 
na světě, které zaznamenaly růst, když pojistné 
vzrostlo o 2,2 %. 

Mzdy letos moc neporostou 
České domácnosti si letos přilepší výrazně méně 

než loni, ministerstvo práce a sociálních věcí počítá s 
průměrným růstem mezd maximálně o 3,8 %. Záro-
veň předpokládá, že první půlrok budou lidé navíc spíš 
spořit. Podobně jako loni, kdy na účtech nastřádali 
přes 330 miliard. Důvodem je opatrnost kvůli korona-
virové krizi. 

Další signály zdražování 
Ceny průmyslových výrobců (PPI) v ČR v dubnu 

oproti březnu vzrostly o 0,8 %, což bylo dvakrát rych-
leji, než se čekalo (odhad 0,4 %). Meziroční tempo 
zdražování tak zrychlilo na 4,6 % (odhad 4,2 %)  
z předchozího 3,3 %. I Evropská komise předpokládá, 
že inflace v eurozóně letos dosáhne 1,7 % (původně 
1,4 %) a v roce 2022 má zpomalit na 1,3 %. 

Inflace letí i v USA: meziměsíční v dubnu: +0,8 % 
(odhad +0,2 %), proti březnovým 0,6 %, meziroční 
zrychlila na 4,2 % (odhad +3,6 . 

Jaro firmám svědčí 
Podle statisti CRIF – Czech Credit Bureau, za měsíc 

duben vzniklo v Česku 2741 obchodních společností, 
po březnu nejvíce za poslední tři roky, a 1040 obchod-
ních společností zaniklo, nejméně od srpna 2018. 

Pomóooc, kleklo mi to 
Podle průzkumu společnosti Marwin.help, lidem s 

problémy v používání počítače, tabletu nebo mobilu 
často radí známí (až 
ve 43 % případů) 
nebo členové do-
mácnosti (42 %). 
Bezmála 80 % uži-
vatelů zároveň při-
znalo, že se s žá-
dostí o pomoc občas 
nemá na koho obrá-
tit. Prakticky stejně 
velká část z nich by 
pak uvítala službu, která by jim s každodenními pro-
blémy napříč zařízeními dokázala poradit po telefonu 
nebo online. 

I telefonní obr chce filmy 
Americká telekomunikační společnost AT&T spojí 

svou rozsáhlou mediální součást s firmou Discovery. 
Vznikne tak samostatný mediální podnik, jenž bude 
schopen konkurovat i firmám Netflix a Walt Disney. 

Jak zářit ve financích a nevyhořet při tom? 
Odpoví Broker kongres už 27. května 

Uplynulý rok byl v mnoha ohledech mimořádný. Re-
kordní zájem o hypotéky, silná potřeba klientů řešit 
pojištění i investice, nemožnost se fyzicky potkávat. 
To a mnoho dalšího se zásadně promítlo do práce fi-
nančních poradců. Jak si s tím vším poradit a být i na-
dále úspěšný v době, kdy koronavirová pandemie zá-
sadně akcelerovala přechod k digitalizaci? Finančním 
profesionálům poradí hvězdní řečníci už 27. května na 
Broker kongresu evoluce 3D. 

Na Broker kongresu vystoupí 27. května například 
Robert Kiyosaki, autor bestselleru Bohatý táta, chudý 
táta, Daniel Pink, který Vám poradí, jak být ještě lep-
ším obchodníkem. Dále se můžete těšit na Radkina 
Honzáka, který poradí, jak mít i při vysokém pracov-
ním napětí klidnou mysl. Tomáš Sedláček s vámi pro-
bere, co očekávat od světa, který se zotavuje z koro-
navirové pandemie a jaké nás čekají výzvy a příleži-
tosti. Zdeněk Sluka, zakladatel a majitel Broker Trustu 
vám představí, co Broker Trust chystá v dohledné bu-
doucnosti. 

Stále ještě se na Broker kongres registrujete za 
zvýhodněných podmínek, s kódem BKevo50 získá-
te 50% slevu na celodenní program. Registrovat se 
můžete snadno a rychle zde. Doporučujeme neotá-
let, v prodeji jsou už jen poslední lístky za sníže-
nou cenu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kdo vyrobí nejvíc čipů 
Jižní Korea představila ambiciózní plán, ve kterém 

v příštím desetiletí utratí zhruba 450 miliard dolarů na 
vybudování největší základny na výrobu čipů na světě 
a připojí se tak k Číně a US 

Kreditky na prázdniny 
ČSOB a Poštovní spořitelna připravily na prázdnino-

vou sezónu pro nové držitele kreditních karet Stan-
dard jednorázovou odměnu 1000 korun. Navíc jim vrá-
tí zpět 2 % z částky zaplacené kreditní kartou v ka-
menném či internetovém obchodě.  

PPF inovuje svůj web 
PPF má nové hlavní webové stránky. Moderní obsa-

hový portál slouží jako široce rozevřené digitální okno 
do dění všech společností skupiny. 
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