
news  

č. 22/2021 strana 1 www.profipf.cz 

Už spoříme na prázdniny 
Růst bankovních vkladů v dubnu opět vyskočil na 

40 miliard korun. Domácnosti tak za 4 měsíce uspoři-
ly 140 miliard, což je nejen historický rekord, ale i o 
dost víc, než kolik si za celý rok u bank půjčí. Dluhy 
českých domácností u bank stouply proti březnu jen o 
13,1 miliardy Kč na celkem 1,9 bilionu korun. Ovšem 
celkový dluh obyvatel ČR vzrostl podle registrů klient-
ských informací ke konci 1. čtvrtletí na 2,67 bilionu 
Kč. Jen na bankovních účtech budou mít ale za měsíc 
3 biliony korun. 

Hodnota nad růstem 
Koncem května index hodnotových akcií Russell 

1000 Value Index je letos o více než 17 % nahoře. In-
dex růstových akcií Russell 1000 Growth Index o 
zhruba 6 %. Tomu odpovídá i letošní performance zá-
kladních US indexů: S&P 500 +12 %, zatímco Nasdaq 
+6,6 %. 

ČEZ bude schvalovat dividendu 
Energetický obr ČEZ zveřejnil pozvánku na valnou 

hromadu svolanou na 28. června 2021. Návrh usnese-
ní počítá s rozhodným dnem pro uplatnění práva na 
dividendu na den 2. července 2021. Dividenda je 
splatná dne 2. srpna 2021. 

Růst sazeb se blíží 
Nebojíme se ekonomiku trochu ochladit, řekl gu-

vernér ČNB Jiří Rusnok pro Deník N, s tím, že máme 
před sebou období rychlejšího růstu cen. Je už evi-
dentní, že ČNB bude zvyšovat úrokové sazby. 
„Otázkou je jen jak rychle, jestli to bude už v červnu, 
nebo až v srpnu s novou prognózou“. Zatím ČNB zvy-
šuje proticyklickou kapitálovou rezervu na 1 %, když 
zvažuje, že byty jsou předražené o 18 %. 

Poradců loni ubylo 
Z analýzy statistik webu Experti na finance vyplý-

vá, že v loňském roce opustilo podle registrů ČNB čin-
nost finančních poradců 454 (5 %) lidí ze strukturál-
ních (MLM) společností a 575 (8 %) z brokerpoolo-
vých společností. Největší poklesy poradců vykázaly 
ZFP (-492), Broker Trust (-184) a INSIA (-182), nej-
větší nárůst SAB servis (+147). Celkem v celém sek-
toru k 9. květnu bylo registrováno 8672 + 6663 =  
15 335 zprostředkovatelů. 

Dluhy zatím splácíme dobře 
Počet lidí, kteří nezvládají 

včas splácet své splátky úvě-
rů, v prvním čtvrtletí 2021 
dále klesl. Těch nesplácejí-
cích úvěry na bydlení se me-
ziročně snížil o 2500 na 13 
250, zatímco počet lidí řádně 
nesplácejících úvěry na spo-
třebu klesl o 17 000 na 182 900, byl tak nejnižší za 
posledních šest let. Vyplývá to z dat Bankovního a 
Nebankovního registru klientských informací společ-
nosti CRIF. 

Nákupní manažeři optimističtí 
Index nákupních manažerů PMI ve zpracovatel-

ském sektoru podle IHS Markit stoupl v květnu na no-
vý historický rekord 61,8 b. z dubnových 58,9 b. 
(odhad 59 b.) a jde o devátý měsíc expanze za sebou. 
K růstu přispělo zvýšení objemu výroby i zakázek. Vý-
robní sektor expanduje, ale brzdí nedostatek kompo-
nent potřebných při výrobě a v některých případech 
chybějícími pracovníky. 
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Bankovní vklady a úvěry (mil. Kč)

Vklady Úvěry



www.profipf.cz 

č. 22/2021 strana 2 www.profipf.cz 



Na vejšku se mladým nechce 
Studentů vysokých škol v uplynulém desetiletí 

podle ČSÚ ubylo o čtvrtinu na 300 tisíc. Do roku 2010 
jich přibývalo. Úbytek postihl všechny obory kromě 
zdravotních. 

V Americe, tam je hej 
Americká ekonomika zapsala druhé nejlepší čtvrtle-

tí od 2003, rostla anualizovaně o 6,4 %. Zrychlila 
zejména díky vládním stimulačním opatřením pro fir-
my i rodiny a jde o druhý nejrychlejší růst od třetího 
čtvrtletí 2003. V posledním čtvrtletí loňského roku 
ekonomika rostla tempem 4,3 %. 

Vedení Raiffky s novými posilami 
Raiffeisenbank posiluje ve vrcholo-
vých manažerských pozicích. Ředitel-
kou bezpečnosti je nově Gabriela 
Obešlová (foto vlevo), v bance zodpo-
vídá nejen za informační bezpečnost, 
ale i za bezpečnost fyzickou a oblast 
BCM (Business Conti-
nuity Management). 
Ředitelkou agilní 

transformace se stala Lenka Pincot. 
Věnovat se bude zejména transforma-
ci banky v adaptivní organizaci, vytvá-
ření agilních týmů a jejich podpoře. 

I reklama se přiživí 
Celkové investice do reklamy a marketingu v Česku 

letos vzrostou meziročně o 0,4 % na 120,2 miliardy 
korun. Budou tak o 1,2 miliardy korun vyšší než v roce 
2019, jak vyplývá z dat Asociace komunikačních agen-
tur získaných na základě svého průzkumu mezi člen-
ským agenturami. 

PPF slibuje dividendu 
PPF v prezentaci říká, že podporuje záměr vedení 

Moneta Money Bank zdvojnásobit hodnotu kombinova-
né banky při udržení poměru výplaty dividendy ve výši 
80 % ze zisku Monety. 

Penzijko opět roste 
Ve třetím pilíři si na konci letošního prvního čtvrtle-

tí na penzi spořilo přes 4,420 milionu účastníků, což 
proti konci roku znamenalo nárůst o čtyři a půl tisíce 
osob. Nejenže stoupl celkový počet účastníků ve III. 
pilíři, ale navzdory trvající covidové situaci si účastnic-
ké fondy DPS (nové penzijko) připsaly zhruba 5% zisk. 
Celkem je na penzijních účtech již uloženo 537,5 mld. 
Kč, tedy o 9,6 mld. Kč více než ke konci loňského 
roku. Účastníků DPS vzrostl o 46 tisíc na 1,33 milionu 
a objem příspěvků přesáhl 84 miliardy Kč. 

Koopka slaví 30 let 
Před 30 lety totiž obdržela pojišťovna Kooperativa 

licenci k podnikání v pojišťovnictví a stala se první 
soukromou pojišťovnou v tehdejším Československu. 
Přesně 28. 5. 1991 vznikla na „zelené louce“ a chtěla 
být malou komorní pojišťovnou pro nově vznikající 
podnikatele. Nyní je dvojkou na českém trhu s téměř 
24% tržním podílem. 

Medik Leo poradí a pomůže 
Generali Česká pojišťovna představila a do praxe 

nasadila chatbota na bázi umělé inteligence s názvem 
Medik Leo. Tato online inovace v životním pojištění 
pomůže určit původ zdravotních obtíží. Aplikace využí-
vá data od lékařských týmů a datových specialistů k 
vyhodnocení více než 1 200 symptomů, takže na zá-
kladě symptomů a bližší specifikace zdravotních obtíží 
od klienta dokáže orientačně identifikovat přes 600 di-
agnóz s úspěšností 93 % a u těch nejčastějších nabíd-
ne uživatelům i lékařsky ověřená fakta o nich. 

Homeoffice není zázrak 
Práci z domova si v posledním roce kvůli pandemii 

zkusila třetina Čechů (14 % všechen pracovní čas ne-
bo jeho většinu, dalších 8 % přibližně polovinu pracov-
ní doby). Mnohé domácnosti kvůli tomu musely měnit 
uspořádání bytu, dokupovat nábytek, nebo zvýšit ka-
pacitu připojení k inter-
netu. Z průzkumu NMS 
Market Research pro 
RSFS ale vyplývá, že 
„Ačkoliv se často o ho-
me office hovoří jako o 
benefitu, náš průzkum 
ukázal, že více než polo-
vině lidí (54 %) tento 
způsob práce nevyhovuje. Příčinou může být i fakt, že 
jen málokterá domácnost je na ni dostatečně vybave-
ná, ať už technicky či odpovídajícím nábytkem,“ říká 
Lenka Molnárová, tisková mluvčí Raiffeisen stavební 
spořitelny. 

Odhad poklesu 1. Q se trefil 
Ekonomika ČR klesla v 1Q podle zpřesněných čísel 

meziročně o 2,1 % a mezičtvrtletně o 0,3 %, v soula-
du s rychlým odhadem z konce dubna. 

Sazba 1,99 %? To padá i kocour 
Sberbank od 1. června snížila sazbu spotřebitel-

ských půjček. Pro všechna pásma lze nyní získat velice 
atraktivní bonusovou sazbu ve výši 1,99 % ročně. Ob-
drží ji každý, kdo požádá o FÉR půjčku či FÉR konsoli-
daci. Sazbu získají všichni klienti pro úvěry ve výši od 
50 tisíc do 1 milionu korun, kteří mají dobrou platební 
morálku. 
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Děsivý schodek i napřesrok 
Bilance českého státního rozpočtu ke konci května 

skončila nejhorším květnový výsledkem od vzniku ČR. 
Schodkem 255 mld. Kč (z dubnových 192 mld. Kč) po-
kořil loňský výsledek o téměř sto miliard korun. Návrh 
státního rozpočtu pro příští rok počítá s deficitem 390 
miliard korun, což však vyvolalo pozdvižení mezi eko-
nomy. Jde podle nich o noční můru, která může při-
nést řadu problémů, další upozorňují, že je vyšší než  
v době pandemie. 

Sofa pomůže s digitalizací 
Software602 nabízí pomoc českým firmám s digita-

lizací: Konec improvizací! Klíčová aplikace Sofa pro 
oběh a zpracování dokumentů automatizuje evidenci 
smluv a s dokumenty pracuje po celou dobu jejich ži-
votnosti až po archivaci a skartaci. Podepisovat je lze 
odkudkoli, kde je internet – třeba z mobilu. 

Tři děti – a dost! 
Čínské politbyro 

při plánování porod-
nosti podle agentury 
Xinhua Peking umožní 
párům mít nejvýše tři 
děti. Peking mění do-
savadní politiku dvou 
dětí kvůli pokračujícímu poklesu porodnosti, který od-
halilo sčítání lidu, když nepomohlo ani uvolnění dlou-
holeté politiky jednoho dítěte v roce 2016. 

Dluhopisy na fond obnovy 
Evropská komise začíná vydávat společné dluhopisy 

na pokrytí mimořádného fondu obnovy EU. Unijní exe-
kutiva hodlá letos na trzích prostřednictvím dlouhodo-
bých dluhopisů získat zhruba 80 miliard eur, další de-
sítky miliard chce získat skrze dluhopisy s kratší splat-
ností. Celkem půjde o 750 miliard eur (19,1 bilionu 
korun) vypůjčených za nejvýhodnějších podmínek. 
První země by mohly začít peníze z fondu čerpat už  
o letních prázdninách. 

Podnikání se zotavuje 
Za první tři měsíce letošního roku zaniklo méně fi-

rem, než ve stejném období loni a podnikatelé ve 
srovnání s loňskem zakládali i více nových společností. 
Čistý přírůstek firem na trhu, tedy rozdíl mezi počtem 
vzniklých a zaniklých subjektů, je nejvyšší od roku 
2019. Podle poradenské společnosti Dun & Bradstreet 
byly roky 2019 a 2020 z pohledu dynamiky růstu pod-
nikatelské základny nejhorší v desetileté historii, ale 
zdá se, že se trend obrací, když na jednu zrušenou 
společnost připadají 2,4 nové. 

Automobilky už jedou 
Globální autoprůmysl už je na úrovni před korona-

virovou pandemií. Zisk největších automobilek byl v 
prvním čtvrtletí po odečtení úroků a daní ve srovnání  
s deseti předchozími lety dokonce nejvyšší. Ve své 
studii to uvádí poradenská společnost EY. Analytici ale 
zdůrazňují, že není jasné, zda bude růst tržeb a zisku 
pokračovat i ve druhém čtvrtletí. 
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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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