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ČNB zvyšuje sazby  
Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání zvý-

šila podle očekávání dvoutýdenní repo sazbu (2T repo 
sazbu) o 25 bazických bodů na 0,50 %. Současně 
rozhodla  
o zvýšení 
lombardní 
sazby také  
o 25 bazic-
kých bodů na 
1,25 %, dis-
kontní sazbu 
ponechala be-
ze změny na 
0,05 %. Nově 
stanovené 
úrokové sazby jsou platné od 24. června 2021. 

Partners expandují na Slovensko 
Finanční skupina Partners expanduje na Sloven-

sko. Pro tento obchodní krok zvolila nový název a 
také brand – Simplea. Tato skupinová značka byla 
zvolena pro komunikaci veškerých skupinových ak-
tivit na slovenském trhu. Obchodně zde nepočítá s 
tvorbou poradenské sítě, zájemcům o vlastní byz-
nys představí svůj úspěšný franšízový koncept ban-
kovních a poradenských poboček nazvaných Sim-
plea Point. Za první rok jich plánuje vybudovat 50.  

„Jde o stěžejní projekt roku 2021. Zahraniční 
expanze skupiny Partners včetně kompletní interní 
produktové a technologické propozice byla spuště-
na v prvním kvartálu tohoto roku. Ostrý start začne 
v září,“ plánuje ředitel finanční skupiny Partners 
Petr Borkovec. 

PPF musí „přidat“ 
Valná hromada společnosti Moneta Money Bank 

schválila 61,9 % přítomných akcionářů převzetí spo-
lečností Air Bank, českého a slovenského Home Credi-
tu a Benxy, které spadají pod Skupinu PPF. Ale pro 
zvýšení základního kapitálu prostřednictvím emise ak-
cií do rukou Skupiny PPF, které by posloužilo jako 
zdroj financování, se vyslovilo pouze 61,7 % přítom-
ných a potřebných 75 % k dokončení transakce tak 
nebylo dosaženo. 

Nízké ceny = žádná reklama 
Trička za pade, botky i za stovku a na Václaváku 

Primark v obležení. Koncept firmy je unikátní v tom, 
že ve všech prodejnách po celém světě drží jednotnou 
cenovou politiku. Téměř neinvestuje do marketingu a 
nemá ani velké reklamní kampaně. Používá výhradně 
lodní dopravu a nepoužívá ani online byznys, který 
považuje také za velmi nákladný. 

Kupci nemovitostí šílí 
Na českém realitním trhu se objevuje nový trend. 

Lidé a firmy se při nákupu nemovitostí často přeplá-
cejí a nabízejí vyšší částky, než za kolik jsou domy a 
byty dostupné. Podle dat společnosti Garantovanyna-
jem.cz se trend přeplácení týká až 30 % prodávaných 
nemovitostí. Ceny se konkrétně navyšují o 2–6 %  
z inzerované ceny. 

O byty je u nás zájem 
Zatímco 4 % domácností si v posledním roce poří-

dily nový byt, dal-
ších 12 % jeho 
koupi aktuálně plá-
nuje. Přes 11 % re-
spondentů také 
hledá ke koupi 
vhodný rekreační 
objekt, ukázal prů-
zkum agentury 
NMS Market Re-
search pro skupinu ČSOB. Plná polovina domácností 
se také v posledním roce pustila do vylepšování stá-
vajícího bydlení. 

Domácnosti zbohatly o stamiliardy 
České domácnosti mají podle ČNB na svých účtech 

zhruba o 350 miliard korun více než před pandemií. 
Celkové vklady domácností u bank tak překročily hra-
nici tří bilionů a jsou vůbec nejvyšší v historii. Z prů-
zkumu STEM/MARK pro společnost Home Credit vy-
plynulo, že 21 % Čechů má ušetřeno více než 300 ti-
síc Kč, oproti tomu 26 % disponuje úsporou menší 
než 10 000 korun. Většina těchto finančních rezerv je 
držena na běžných nebo spořicích účtech. 
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Equa garantuje nejnižší splátku 
Zájemci o spotřebitelský úvěr mají nyní u Equa 

bank garanci nejnižší splátky na trhu. Pokud by jim ji-
ná instituce nabídla pro stejnou výši úvěru nižší splát-
ku, banka splátku upraví tak, aby byla nejnižší. Tato 
nabídka platí jak pro zájemce o Minutovou půjčku tak 
pro klienty, kteří si chtějí sloučit různé úvěry do jed-
noho díky RePůjčce. 

Nová penzijní společnost Rentea 
Finanční skupina Partners dostala od ČNB licenci a 

spouští novou penzijní společnost s názvem Rentea, 
která startuje 21. června 2021. „Penzijka bude při 
správě fondů využívat investiční nástroje jednoho 
z největších světových správců aktiv na světě – spo-
lečnosti BlackRock, která spravuje 7,3 bilionu dolarů. 
Své finance na stáří si od ní 
nechávají spravovat desítky 
milionů lidí z USA a dalších 
vyspělých zemí. Již během 
prvního roku plánuje získat 
10 tisíc klientů, které by měla mít ze zákona každá 
penzijní společnost do dvou let svého fungování,“ uvá-
dí Petr Borkovec, ředitel finanční skupiny Partners. 

Mladé motivují technologie a bonusy 
Mladí lidé preferují ke sjednání doplňkového penzij-

ního spoření mobilní aplikace. Ukazují to aktuální data 
KB Penzijní společnosti, která jako první penzijní spo-
lečnost na trhu přinesla již loni možnost sjednání spo-
ření na penzi přes Mobilní bankovnictví Komerční ban-
ky. Průměrný věk těch, kteří si penzijko sjednali právě 
přes mobil, je 35 let. To je o 10 let méně než při sjed-
nání jiným způsobem. KB Penzijní společnost nyní na-
víc odměňuje tento způsob sjednání 1000 Kč. 

GČP implementovala BankID 
Generali Česká pojišťovna (GČP) v rámci dynamic-

kého rozvoje digitalizace do svých systémů implemen-
tovala tzv. bankovní identitu. Díky tomuto modernímu 
a bezpečnému způsobu ověření totožnosti osob tak 
nyní mohou klienti GČP začít využívat výhody s tím 
spojené. „V první fázi jsme se rozhodli technologii vy-
užít pro usnadnění aktivace Klientské zóny GČP, která 
sama o sobě poskytuje rozsáhlé možnosti při uzavírání 
pojistných smluv, stejně jako při jejich správě. Vysoký 
potenciál pro implementaci bankovní identity vidíme 
již nyní i v celé řadě dalších oblastí. Postupně tak bu-
deme zapojovat tuto inovaci intenzivněji,“ vysvětluje 
Jiří Doubravský, provozní ředitel pojišťovny. Kromě řa-
dy online služeb tak GČP tuto technologii brzy využije i 
v případě podpisů dokumentů. 

Windows včera dnes a zítra 
Windows 10 měly být poslední verzí operačního 

systému Microsoftu. Kdo je koupil, očekával, že s nimi 
kupuje systém, který se bude nadále aktualizovat. Ny-
ní ale firma zřejmě obrací. Podpora Windows 10 má 
skončit už v roce 2025 a unikl už i instalační soubor 
(snad) budoucích „11“, o kterém se spekulovalo pod 
přezdívkou Sun Valley. 

Investice z Číny brzdí 
Objem přímých investic z Číny do EU a Británie se  

v loňském roce propadl 
o 45 % na 6,5 mld. 
eur, a dostal se tak na 
nejnižší úroveň za 10 
let. Uvedl to německý 
institut pro čínská stu-
dia MERICS a newyor-
ská výzkumná společ-
nost Rhodium Group. 

Nejvíc daní platí banky 
Na dani z příjmu právnických osob stát loni nejvíce 

získal od České spořitelny. Na druhém místě žebříčku, 
který sestavuje ministerstvo financí, je pojišťovna Ko-
operativa. Třetí skončila Komerční banka. V předcho-
zích čtyřech letech první Škoda Auto klesla na čtvrté 
místo. Páté místo patří ČSOB. 

Allianz vylepšuje cestovní pojištění 
S nástupem letní sezóny rozšiřuje Allianz své ces-

tovní pojištění. Pojišťovna nově kryje náklady spojené 
s karanténou a léčebné výlohy ve všech zemích kromě 
těch s extrémním rizikem nákazy COVID-19 (označe-
ných černou barvou). 

2% inflace v eurech potvrzena 
Míra inflace v eurozóně v květnu vystoupila na 2 %,  

a poprvé od podzimu 2018 se tak dostala nad cíl ECB. 
Eurostat tak potvrdil svůj rychlý odhad ze začátku měsí-
ce. V dubnu byla inflace 1,6 %. V celé EU pak míra infla-
ce vystoupila ze 2 na 2,3 %. Před rokem (v květnu 2020) 
byla míra inflace v eurozóně 0,1 % a v celé EU 0,6 %. 

Zaplevelený rejstřík 
Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími spo-

lečnostmi. Podle analýzy Dun & Bradstreet je aktuálně 
v ČR více než 99 000 firem, které nevyvíjí žádné pod-
nikatelské aktivity. Většina těchto subjektů má sídlo  
v Praze. V ČR přitom je registrováno 527 112 firem. 
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Nejsme dost konkurenceschopní 
V letošním žebříčku zemí z hlediska konkurence-

schopnosti si nejlépe vede Švýcarsko, které bylo před 
rokem na třetím místě. Uvedl to dnes švýcarský insti-
tut IMD. Na druhém místě je Švédsko, třetí místo ob-
sadilo Dánsko. Naopak Singapur, který byl v minulých 
dvou letech první, je letos až pátý. O jednu příčku si 
pohoršila i ČR, která je letos na 34. místě. 

Fed přitvrdil jen maličko 
Fed sice v hlavních parametrech svou měnovou po-

litiku nezměnil, ale jeho rétorika prošla kvantitativní 
změnou, a to zjevně v jestřábím směru, dokonce se 
mezi 18 hlasy našlo sedm, jež by chtělo zvýšit úroky 
již v roce 2022. Tempo expanze bilance Fedu ovšem 
zůstalo nedotčeno a centrální banka bude i nadále na-
kupovat dluhopisy za 120 mld. dolarů měsíčně. 

Kurzarbeit platí 
Uzákonění tzv. kurzarbeitu, podle nějž zaměstnanci 

budou moci být doma až čtyři dny v týdnu, nejvýše 
ale rok, platí. Prezident Miloš Zeman podepsal novelu, 
která to zavádí. Zaměstnavatelé zaplatí pracovníkům 
za neodpracovanou dobu nejméně 80 % jejich výdělku. 
Stát firmám poskytne čtyři pětiny této náhrady i s odvo-
dy, a to do 1,5násobku celostátní průměrné mzdy. 

Na dovolenou vyrazí méně lidí 
I letošní turistická sezóna bude netradiční, sedm z 

deseti dovolenkářů se letos své pracovní volno chystá 
strávit v tuzemsku. Zatímco pravidelně jezdívají ale-
spoň na týden dovolené tři čtvrtiny Čechů (74 %), le-
tos se jich vydá jen ně-
co málo přes polovinu 
(56 %), uvádí prů-
zkum, který pro RSTS 
zpracoval NMS Market 
Research. „Většina 
těch, kdo obvykle jezdí 
na dovolenou, ale letos 
to neplánuje, bude namísto toho doma (43 %), na 
chalupě (23 %) nebo u příbuzných (20 %). Asi deseti-
na lidí plánuje vyčerpat méně dovolené (13 %) nebo si 
přivydělat na brigádě (11 %),“ říká Petra Kopecká, tis-
ková mluvčí Raiffeisenbank. 

Hodnoty značek na rekordní úrovni 
Nejhodnotnější značky světa zaznamenaly rekordní 

růst, jejich kumulovaná hodnota dosáhla 7,1 bilionu 
dolarů, tedy částky srovnatelné se součtem ročního 
HDP Francie a Německa; vyplývá tak z letošního žeb-
říčku Kantar BrandZTM Nejhodnotnější značky světa 
2021. Tento 42% nárůst, který čtyřikrát překračuje 
průměrný meziroční nárůst v posledních 15 letech to-
hoto hodnocení, byl podpořen především důvěrou, 
kterou vyvolává dostupnost vakcín, vládní balíčky na 
podporu ekonomik a zlepšující se výhledy na HDP. 
Americké značky představují 56 z celkových Top 100 
značek žebříčku, s vedoucími značkami Amazon a Ap-
ple, z nichž každá v současnosti dosahuje hodnoty 
přes půl bilionu dolarů. Do první desítky ještě patří 
Google, Microsoft, Tencent, Facebook, Alibaba, Visa, 
McDonald‘s a Mastercard. 
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INFOGRAFIKA | NEMOVITOSTI A JEJICH FINANCOVÁNÍ 
• Češi mají majetek v nemovitostech, 6 % jako investici  
• Hypoteční horečka pokračuje 
• Změny a výkyvy v oblasti nájemního bydlení 
 

PORADENSKÝ TRH 
• Mojmír Urbánek: Producenti musí vsadit na externí distri-
buci. Kdo to pochopí, získá výrazný náskok před ostatními  
• 10 trendů, které určují směr bankovnictví v roce 2021  
 

BRUNCH Poradci po covidu 
• Úvěry na bydlení rostou, objem dluhu z úvěrů  
   na spotřebu klesá  
 

COLORS OF FINANCE 
• Offline setkání roku pro finanční profesionály  
 

HYPOTEČNÍ TRH 
• Martin Novák: Nákup investiční nemovitosti vs.  
návratnost investice  
• Reverzní hypotéka není vhodná pro každého  
• ČNB může nově diktovat podmínky pro hypotéky.  
Co se změní pro zájemce? 
 

POJIŠŤOVNICTVÍ 
• Jiří Sýkora: V externí distribuci teď nabíráme. Pro partnery 
jsme předvídatelní, vědí, že naše slovo platí 
 

ANKETA 
• Pojištění pro podnikatele podporují digitalizované služby 
• Dušan Quis: Allianz je u nás při chuti. K nějaké konsolidaci 
na trhu zřejmě ještě dojde a Allianz má apetit na akvizice  
• Unikátní cykloasistence k pojištění domácnosti a nemovitosti  
• Nájemní byt. Jaké pojištění potřebuje pronajímatel  
a jaké nájemce  
 

INVESTICE     
• Jak se mladí Češi plánují finančně připravit na stáří a důchod?  
• Udržitelné financování, odpovědné investice a jejich podpora  
• Má smysl do čisté energie vložit peníze i nyní?  
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