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Kam schovat peníze před inflací 
Stavební spoření, které je dlouhodobě nejoblíbe-

nějším produktem pro ukládání peněz, se ve druhém 
čtvrtletí letošního roku umístilo v Barometru obliby 
spoření na druhém místě.  

O tři procentní body ho přeskočily – teprve podru-
hé v historii – drahé kovy, tento naivní pokus někte-
rých Čechů i přes omezenou likviditu ochránit úspory 
před inflací. 

Energie citelně podraží 
Domácnosti se budou muset připravovat na prudký 

růst cen elektřiny i zemního plynu. Energie totiž na 
burze meziročně zdražily o více než polovinu. Zdraže-
ní ve velkoobchodních cenách je za poslední rok u 
plynu o 57 %, u elektřiny o 60 %. Také ropa WTI po-
prvé od října 2018 překonala hranici 70 dolarů/barel, 
Brent atakuje 72 dolarů za barel.  

Velkoobchodní část cen je jen částí účtů za spotře-
bu, takže odhady růstu cen pro domácnosti se pohy-
buje od 10 do 15 procent u elektřiny a u plynu o něco 
méně. 

Firmy musí přiznat činnost 
Statisíce českých firem v českém obchodním 

rejstříku uvádějí tajuplnou „výrobu, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského záko-
na“. Zažitou praxi by však měl změnit aktuální přelo-
mové rozhodnutí Nejvyššího soudu z 12. května, kte-
rým by se měly řídit soudy nižší instance, protože da-
ná floskule „nesplňuje požadavek určitosti“. 

Zvítězilo Fincentrum & Swiss Life Select 
Biskupství litoměřické úspěšně vybralo správce 

svého majetku, který bude hospodařit s aktivy v hod-
notě až 100 milionů korun ročně. Jde vůbec o první 
transparentní výběrové řízení na finančního poradce 
při správě církevního majetku v ČR. Vítězem se stalo 
Fincentrum & Swiss Life Select, jehož nabídka byla 
vybrána jako nejvýhodnější (z celkem devíti vč. Ge-
nerali Investments či Cyrrusu). Biskupství nebude 
platit za správu majetku žádný přímý poplatek, získá 
jen provize od finančních institucí, s nimiž bude na 
správě spolupracovat. 

Mzdy v 1Q s divný růstem 
Při pandemii se paradoxně vylepšily rodinné roz-

počty zejména díky opatřením vlády i parlamentu. 
Rozhodující bylo první čtvrtletí roku 2021, které zvý-
šilo průměrnou hrubou mzdu na 35 825 korun, proti 
stejnému období roku 2020 reálně o 1 %. To není 
převratný nárůst, ovšem ve stejné době se snížily da-
ně z příjmu. Čistá mzda tím vyrostla o dalších 5 %,  
v případě průměrného Čecha o 2466 korun. 

Máme se prý lépe 
Téměř polovina Čechů podle průzkumu Kantar CZ 

hodnotí svou ekonomickou situaci jako lepší než před 
dvěma lety, podle dvou pětin lidí se nezměnila. 

Půl bilionu úvěrů, miliony smluv 
ČSOB Stavební spořitelna překonala historický mil-

ník – od svého založení v roce 1993 už svým klientům 
poskytla úvěry za 500 mld. Kč. Rychle roste i počet 
uzavřených spoření, kterých společnost do konce le-
tošního dubna zaznamenala téměř 8,3 milionu. 
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Průmysl v raketovém růstu 
Dubnový výsledek největšího tuzemského odvětví 

může, meziroční nárůst výroby o 55,1 % je ale dán 
především velmi nízkým srovnávacím základem loni  
v dubnu, kdy se průmyslem prohnala vlna odstávek  
v rámci prvního lockdownu. Zatímco průmysl jede na 
vlně oživení, situace ve stavebnictví zůstává kompliko-
vanější, a tak se v dubnu stavělo o 3,9 % méně ve 
srovnání s březnem i loňským dubnem. 

Utrácíme rozumně 
Dubnové maloobchodní tržby obchodníků mezimě-

síčně vzrostly jen o 0,7 %. V meziročním srovnání 
vzrostly po očištění o kalendářní vlivy o 7,4 % přede-
vším díky nízké statistické základny loni v dubnu. 
Útraty za potraviny dokonce klesly (víc se naopak pro-
dávaly oděvy či auta) a celkově jsou dubnová čísla 
spíše zklamáním, když trh čekal alespoň 10% růst. 

Ani v oblacích není jisto 
Internetové stránky světových médií zasáhl výpa-

dek, který s různou intenzitou ovlivnil více částí světa. 
Šlo např. o weby agentury Bloomberg, ekonomického 
listu Financial Times, britských novin The Guardian, 
amerických The New York Times, ale i sociální sítě 
Reddit. Způsobily to technické problémy amerického 
poskytovatele cloudových služeb Fastly. 

Brno je zlatá loď 
Ceny nemovi-

tostí v Brně rostou 
rychleji, než je ce-
lostátní průměr. 
Dokonce už padla 
hranice 100 tisíc 
korun za metr 
čtvereční. Jihomo-
ravská metropole 
už láká k bydlení 
více než Praha. 
Symbolická hranice sto tisíc korun je překonána nejen 
u novostaveb, ale také řada starších bytů se nabízí za 
obdobné částky. Zvláště menší byty jsou ale stále sil-
ně nedostatkové zboží. 

MAJÁK+ pro 50+ 
Kooperativa přichází s unikátní nabídkou nejen pro 

starší spoluobčany a jejich rodiny – komplexním balíč-
kem konzultací a asistencí. Po spuštění infolinky MA-
JÁK v loňském roce nová službu MAJÁK+ nabízí totiž 
(kromě odborných zdravotních, sociálních, právních, 
ale i třeba IT konzultací) i zásahy a fyzickou pomoc v 
domácnosti při situacích tíživé situaci. Samozřejmě ji 
mohou využívat i mladí klienti, ale přednostně cílí prá-
vě na lidi ve věku 50+. 

Klesl zájem o cestování 
Zahraniční dovolená Čechy neláká, 57 % jich letos 

zůstane raději v tuzemsku. Z výzkumu agentury 
STEM/MARK pro MF DNES vyplývá, letní dovolenou si 
nechtějí nechat ujít především lidé s vysokoškolským 
vzděláním, Pražané i obecně obyvatelé velkých měst  
a do zahraničí se letos chtějí podívat především mladší 
lidé do třiceti let. 

Inflace už reálná 
Spotřebitelské ceny (CPI) v eurozóně sice vzrostly 

meziročně „jen“ o 2 %, ale ty výrobní (PMI, tedy In-
dex výrobních cen) v dubnu stouply meziročně o 7,6 
% (odhad trhu +7,3 %). 

Raiffeisen stavební spořitelna posiluje 
S účinností od 1. června 2021 se 

novým členem představenstva Raif-
feisen stavební spořitelny stal Jiří 
Antoš, který nastoupil na pozici mís-
topředsedy představenstva a bude 
řídit obchodní aktivity Raiffeisen 
stavební spořitelny. V této pozici 
nahradil Jana Jeníčka. 

Jak podraží baterie? 
Analytik Colin Langan z Wels Fargo odhaduje, že od 

počátku roku vzrostla cena vstupů pro výrobu baterií 
do elektromobilů o 50 %, což se postupně začne pro-
jevovat ve výsledcích firem tak, jak bude končit plat-
nost současných dodavatelských kontraktů. 

Zaměstnance není kde brát 
Míra nezaměstnanosti v ČR v květnu 3,9 % proti 

dubnovým 4,1 % (trh čekal 4,0 %). Uchazečů o práci 
je v evidenci 285 822, volných pracovních míst nabízí 
úřad práce 346 604. Na 56 % šéfů českých firem počí-
tá s tím, že počet zaměstnanců v nejbližších měsících 
jejich firma navýší. Podle analýzy společnosti PwC CEO 
Survey, do níž se letos v březnu zapojilo 260 ředitelů 
s poklesem naopak počítá jen 8 % manažerů. 

Od Buřinky na družstvo za 3,99 % 
Renesanci družstevního bydlení potvrzují i klienti 

Stavební spořitelny České spořitelny, kde průměrná 
výše nezajištěného úvěru na družstevní bydlení na-
rostla za rok o 91 %. Pro zpřístupnění možností finan-
cování snižuje Buřinka na svém úvěru určeném na 
družstevní bydlení úrokovou sazbu na 3,99 % p.a. při 
fixaci na tři roky.  

Současně není nutné doložení výše vlastních zdrojů 
u úvěrů nad 1 mil. Kč. Jedinečný limit 3,5 mil. Kč pro 
tyto úvěry bez zajištění nemovitostí zůstává, stejně 
jako maximální splatnost 20 let. 
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Živnosti se stále přerušují 
V květnu začalo v Česku podle aktuálních dat pod-

nikat 5008 živnostníků, zatímco 5837 jich své podni-
kání přerušilo a 1710 svoji živnost trvale ukončilo. Po-
čet nových podnikatelů byl o 6 % vyšší než v květnu 
loňského roku, zatímco počet přerušených živností se 
zvýšil o 56 %. Podle analýzy společnosti CRIF dat por-
tálu www.informaceofirmach.cz se naopak počet lidí, 
kteří svou živnost ukončili, meziročně snížil. 

Bosch si čipy vyrobí sám  
Německá společnost Robert Bosch, která je mimo 

jiné předním dodavatelem pro automobilový průmysl, 
otevřela poblíž Drážďan továrnu na čipy. Investovala 
do ní jednu miliardu eur (25,4 miliardy Kč), což je za-
tím její největší investice. 

Výnosy, zaměstnanci i daně  
Členské země se dohodly s Evropským parlamen-

tem na nových pravidlech, která donutí nadnárodní 
korporace přiznávat jejich výnosy získané na území EU 
a v daňových rájích. Uvádět budou i výše zaplacených 
daní a počet zaměstnanců. S návrhem přišla Evropská 
komise již v roce 2016, dosažení dohody se však pro-
táhlo na několik let. Pravidla se budou týkat společ-
ností s ročním obratem nad 750 milionů eur. 

Observatoř nejen na hvězdy 
Do čela nové Evropské daňové observatoře byl 

jmenován francouzský ekonom Gabriel Zucman, mezi-
národně uznávaný odborník na daňové ráje. Zucman 
je zároveň jedním z velkých kritiků lucemburských da-
ňových systémů. 

Bez práce budou stamiliony 
Nejméně 220 milionů lidí po celém světě zůstane 

letos bez práce. To je mnohem více než před pandemií 
nemoci covid-19. Míra nezaměstnanosti bude činit  
6,3 %. Podle výhledu Mezinárodní organizace práce 
tak slabé oživení trhu práce prohloubí stávající nerov-
nosti a pracovní trh po pandemii neoživí nejméně do 
roku 2023. 

Rus dolaru nevěří 
Ruský státní investiční fond oznámil plný odklon od 

dolarových aktiv. Navýší podíl aktiv v eur na 40 %, 
čínském jüanu na 30 %, zlato na 20 %, britskou libru 
a japonský jen po 5 %. Za prodej ropy a plynu bude 
Rusko možná nuceno požadovat euro či národní měny, 
a ne dolar, který podle Putina Spojené státy používají 
jako prostředek ekonomické a politické války. Trefí se 
Putin? Za poslední rok třeba naše koruna k dolaru 
zpevnila téměř o 14 %. 

Ceny rostou v celé OECD 
Míra inflace v zemích Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj v dubnu vystoupila na 3,3 % z 
březnové hodnoty 2,4 %, a zaznamenala tak nejvýraz-
nější vzestup od globální finanční krize z roku 2008. 
Ceny se rychle zvyšují nejen v nejvyspělejších zemích, 
ale i jinde. Citelně k tomu přispívá zdražování energií. 
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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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