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PX je nejvýš za desetiletí 
Je to možná až šokující, ale skutečně téměř deset 

let trvalo, než se index pražské burzy „vyhrabal“ ale-
spoň na úroveň, kde byl už 2. srpna 2011. Ani se ra-
ději nedívat na hodnoty před finanční krizí, spíš mů-
žeme zatlačit slzu v oku nad tím, že stejnou úroveň 
jako dnes index dosáhl už v dubnu 2005. 

Erste je při chuti 
CEO Erste Bernd Spalt potvrdil, že rakouská ban-

kovní skupina vyhodnocuje některé akviziční příleži-
tosti v regionu CEE.  

V souvislosti s Erste se spekuluje zejména o jejím 
potenciálním zájmu o evropská aktiva Sberbank, 
Commerzbank Hungary a slovinskou bankovní dvojku 
NKBM. 

Rostou i ceny starších bytů 
Prodejní ceny starších bytů v Česku na konci první-

ho čtvrtletí meziročně vzrostly v průměru o 22,5 % na 
80 367 korun za metr čtvereční.  

Podle údajů společnosti Bezrealitky byla nejdražší 
Praha (104 103 korun za metr čtvereční), nejlevnější 
Ústecký kraj (25 819 korun). 

Online přesunout i účty 
Fio banka nyní svým klientům nabízí, že si nyní 

mohou pomocí Kodexu mobility přesunout své účty  
z jiné banky do Fio banky jednoduše online v Inter-
netbankingu. 

ČEZ úžasně zezelená 
Nová strategii v oblasti čisté energie tvrdí, že ČEZ 

sníží podíl výroby elektřiny vzniklé spalováním uhlí do 
roku 2030 na 12,5 % (nyní 25 %) a plánuje do roku 
2030 redukovat své emise ve srovnání s rokem 2019 
o 55 %. Výrobu elektřiny s nulovými emisemi chce 
zvýšit do roku 2030 na 6000 MW. Přitom si klade za 
cíl zvýšit ukazatel EBITDA do roku 2030 o 40 % na 
úroveň přesahující 80 miliard korun. Představenstvo 
navrhuje hrubou dividendu ze zisku za rok 2020 ve 
výši 52 Kč/akcii (nejvyšší za 10 let), valná hromada 
bude 28. června. 

PPF zatím vlastní Renáta Kellnerová 
Po dobu probíhajícího 

dědického řízení byla paní 
Renáta Kellnerová jmeno-
vána správcem pozůsta-
losti po zesnulém Petrovi 
Kellnerovi. Z tohoto titulu 
je tak vedena jako držitel 
odpovídajících majetko-
vých podílů ve společnostech regulovaných ČNB. 
„Paní Kellnerová také zastupuje rodinu při účasti na 
jednáních nově vzniklého řídicího výboru skupiny PPF, 
který slouží jako poradní orgán výkonného ředitele 
PPF Ladislava Bartoníčka,“ uvedla PPF. 

Daňové svobody nejmíň od roku 2000 
Den daňové svobody připadá letos podle výpočtů 

Liberálního institutu na 25. června, loni to bylo  
24. června. Společně s loňským rokem jde o daňově 
nejméně svobodný rok od roku 2000. Češi totiž budou 
letos na stát pracovat stejně jako loni 175 dní podle 
Liberálního institutu, který od roku 2000 den daňové 
svobody počítá. Jako den daňové svobody se označuje 
pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na 
konto občana. 
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Solární panely zdražují 
Zlevňování solární energie bylo hlavním tahounem 

prodejů tohoto nejrychleji rostoucího zdroje energie 
na světě. Jenže snižující se náklady letos narazily na 
zpomalovací retardér. Ceny solárních modulů vzrostly 
od začátku roku o 18 % poté, co v předchozím deseti-
letí poklesly o 90 %. Tento zvrat, způsobený čtyřná-
sobným navýšením nákladů na klíčovou surovinou po-
lysilikon, může zpozdit projekty a zpomalit využívání 
solární energie. 

Nový hlavní ekonom ČBA 
Na pozici hlavního ekonoma 

České bankovní asociace nastu-
puje od 1.  června 2021 Jakub 
Seidler. Nahradí Miroslava Zá-
mečníka, který se k témuž datu 
stává hlavním poradcem ČBA. 
Oba budou samozřejmě nadále 
mediálně aktivní, můžeme se 
tedy těšit na jejich odborné ko-
mentáře. 

Nová služba CRIF: MůjKredit 
Lidé v Česku mají po vzoru západních zemí mož-

nost zjistit, jak se na jejich finanční kredibilitu a 
schopnost splácet úvěry dívají samotné banky a po-
skytovatelé úvěrů. Tím mohou prokázat svoji finanční 
bezúhonnost.  

Na jednostránkovém výpisu MůjKredit na portálu 
kolikmam.cz zjistí za 100 korun počet svých úvěrů, 
celkovou měsíční splátku, případně dlužnou částku. 
Kromě údajů z úvěrových registrů také informace o 
případných exekucích, o záznamu v insolvenčním 
rejstříku nebo o tom, jestli není předložený občanský 
průkaz v databázi neplatných či odcizených dokladů. O 
výpis lze zažádat elektronicky nebo datovou schrán-
kou, případně poštou. Ve výpisu jsou obsaženy citlivé 
osobní údaje, proto je nutné ověření totožnosti žada-
tele. 

Rizika jsou velká 
Vysoké zadlužení a realitní bublina patří mezi nej-

větší rizika pro ekonomiku eurozóny a její oživení z re-
cese způsobené pandemií nemoci covid-19. Uvedla to 
ve své pravidelné zprávě o stabilitě Evropská centrální 
banka. Vysoké vládní podpory držely nad vodou vel-
kou část eurozóny v době pandemie. Rušení pomoci 
však bude obtížné, protože by mohlo zvýšit bankroty a 
nezaměstnanost, což by zbrzdilo růst a ohrozilo banky. 
Rizika pro země eurozóny jsou zvýšená, ale nerovno-
měrná. 

Čína „zařízla“ krypto 
Čínští regulátoři vyzvaly finanční instituce, aby pře-

staly poskytovat většinu služeb spojených s kryptomě-
nami obecně. Asi každý tuší, že nejde jen o omezení 
velké spotřeby elektřiny. Čína byla velmocí v těžbě 
kryptoměn, na níž se podílela více než 70 %. Bitcoin 
pochopitelně zareagoval obřím propadem až na 50 % 
svého maxima, později se mírně zotavil. Zatím… 

Kolty už jsou „naše“ 
Skupina CZG – Česká zbrojovka Group SE úspěšně 

dokončila koupi legendárního amerického výrobce 
zbraní Colt Holding Company LLC (Colt). Z dříve zve-
řejněných smluvních podmínek vyplývá, že 100% podíl 
v Coltu získá CZG za 220 milionů dolarů (4,7 miliardy 
Kč) v hotovosti a dále za 1,098.620 nově vydaných 
kmenových akcií CZG. 

Co s tou fúzí bude? 
Petrus Advisers říká, že doporučuje akcionářům Mo-

nety, aby na mimořádné valné hromadě 22. června 
hlasovali proti navrhovanému sloučení s Air Bank a 
dalšími bankovními aktivy skupiny PPF. 

Palermo i v CCE bují 
V Maďarsku funguje minimálně 43 investičních fon-

dů, které jsou ovládány členy vlády a osobami s nimi 
spojenými. Vyplývá to ze zjištění serveru Válasz Onli-
ne. Jejich počet roste od roku 2016, zvláštní nárůst 
ale nastal loni během pandemie covid-19. 

Ani PPF to neměla jednoduché 
Skupina PPF zesnulého Petra Kellnera loni vykázala 

ztrátu 291 milionů eur (7,42 miliardy Kč), zatímco  
o rok dříve dosáhla čistého zisku 1,005 miliardy eur 
(25,5 miliardy Kč). PPF dosáhla ve druhém pololetí 
zisku 93 milionů eur (2,4 miliardy Kč), zatímco v tom 
prvním byla ve ztrátě 384 milionů eur (9,5 miliardy 
Kč). Návrat k ziskovosti během koronavirové pande-
mie umožnilo největší tuzemské investiční skupině 
rozkročení do různých oborů a regionů, řekl její mluvčí. 

Redukcí dealerů k úsporám 
Automobilová skupina Stellantis od června 2023 

zruší smlouvy s evropskými prodejci a servisy svých 
14 značek. Firma má v plánu tuto síť restrukturalizo-
vat síť tak, že ročně ušetří pět miliard eur, upozornil 
italský deník Milano Finanza. Skupina chce prosadit 
model distribuce, který se zakládá na síti zastupující 
více značek. 
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Bez IT to zkrátka nejde 
V další části unikátního PwC CEO Survey se ředitel-

ky a ředitelé českých firem shodují na významu digita-
lizace a jejím zrychlení v posledním roce: 92 % čes-
kých firem přiměla pandemie k většímu využití digitál-
ních nástrojů. 77 % zavedlo nové technologie. Pro  
53 % je nejvýznamnější technologií blízké budoucnosti 
cloud, poroste také význam automatizace výroby, 
umělé inteligence i 5G sítí. 

UNIQA chválí životko 
Během prvních třech 

měsíců posilovalo v 
UNIQA pojišťovně po 
dlouhé době více životní 
pojistné než neživotní. V 
neživotních odvětvích by-
ly některé druhy pojištění silně zasaženy lockdownem 
a restrikcemi, zpomalil i tradiční nositel dynamiky – 
autopojištění. Životní pojistné UNIQA dosáhlo naopak 
jedné z nejlepších dynamik mezi velkými pojišťovnami 
na trhu. Integrace společností AXA do skupiny UNIQA 
a završení fúze se očekává v letních měsících. 

Pojišťovnám bondy nestačí 
Pojišťovací koncern Versicherungskammer Bayern 

(VKB), jeden z 10 největších pojistitelů v Německu, 
získal za 720 mil. eur plynárenskou skupinu Ferngas-
Gruppe od společnosti First Sentier Investors. Trans-
akce musí být ještě povolena příslušnými orgány pro 
hospodářskou soutěž. Jde prý o dobře postavený ně-
mecký infrastrukturní podnik s robustním, dlouhodo-
bým cash-flow a atraktivní ziskovostí, který se může 
opřít o stabilní regulatorní rámec. 

Hlavně nepředhánět trh 
Akcie po celém světě se konsolidují a podle Raye 

Farrise z Credit Suisse by v budoucnu mohlo dojít k 
dalším ztrátám. Data jsou „mnohem trhanější“, jak se 
momentum globálního růstu blíží vrcholu, a „pravdě-
podobně půjdeme do hlubší korekce na globálních ak-
ciových trzích.“ Tato korekce však podle něj může in-
vestorům poskytnout „velkou příležitost“ poté, co ce-
losvětové akcie zahájily rok silným začátkem. „Naším 
cílem za posledních pár měsíců bylo nesnažit se před-
honit trh,“ řekl Farris. 

Souboj prohlížečů vrcholí 
Americká softwarová společnost Microsoft pošle do 

výslužby kdysi všudypřítomný internetový prohlížeč 
Internet Explorer. Proti Chromu, který nyní ve vyhle-
dávání na síti dominuje, nasadí svůj prohlížeč Edge, 
napsal Microsoft na svém blogu. 

I Saúdové chtějí privatizovat 
Saúdská Arábie chce v příštích čtyřech letech získá 

z privatizace zhruba 55 miliard dolarů (1,1 bilionu Kč). 
Pro Financial Times to řekl ministr financí Muhammad 
Džadaán, podle nějž prý Rijád stanovil 160 projektů v 
16 sektorech, u kterých zvažuje privatizaci. Kromě to-
ho jsou součástí programu i projekty PPP – partnerství 
mezi státem a soukromým sektorem. 
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PORADENSKÝ TRH 
• Jan Němeček: FUTURE X1: nový korunový fond  

zaměřený na byty 
• Češi spoří víc než dřív, měsíčně přes 2850 korun. S hrubou  

úsporou jsme těsně nad evropským průměrem 
• Jan Lener: Hlavní roli hraje spojení „skvělý konzultant,  

skvělá značka“ 
• Jan Brejl: Zatím je to adrenalinová jízda.  

Franšízový koncept Partners Marketů je tahounem růstu  
• Mojmír Ktramný: Role poradce bude v budoucnosti více 

vztahová, zaměřená na kvalitní poradenství v klíčových 
segmentech  

• Cesta ven ze zimy plné nespokojenosti  
• Štefan Tillinger: OK KLIENT spouští vylepšený interní  

systém pro poradce. Mrkněte se, co umí nového  
 

HYPOTEČNÍ TRH 
• Počty prodejů rostou navzdory pandemii i rostoucím cenám  
• Tomáš Valta: Byt na hypotéku si můžete nyní  

vybírat i tři roky  
• Družstevní bydlení zažívá renesanci.  

Láká nižšími cenami i stoprocentními úvěry  
• O družstevní bydlení je mezi lidmi zájem  
• Stavební spořitelny mají našlápnuto k rekordnímu roku  
• Ondřej Čtvrtečka: Rekordní zájem o úvěry  

na bydlení pokračuje  
• Chuť investovat do nemovitostí nepolevila ani  

během pandemie  
 

POJIŠŤOVNICTVÍ 
• Pojistný trh zpomalil růst  
• Za svobodné a lepší povinné ručení  
 

INVESTICE 
• Vyplatí se nyní investovat do nemovitostí? Odpovědí jsou 

realitní fondy  
• Diverzifikovaná investice za milion?  
• V podílových fondech je rekordní objem majetku  
• Téma roku: Kam směřuje inflace?  
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