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HDP klesl víc než odhad 
Hrubý domácí produkt Česka v prvním čtvrtletí le-

tošního roku klesl meziročně o 2,4 %. Vyplývá to ze 
zpřesněného odhadu ČSÚ, který v prvním odhadu 
uváděl propad jen o 2,1 %. 

Tornádo pro pojišťovny zatím 2 miliardy 
Klienti nahlásili pojišťovnám po bouřkách, které 

pustošily zemi v minulém týdnu, přes 10.000 škod 
téměř za 2 mld. Kč. Řadu menších pojistných událostí 
již likvidátoři vyřešili, vyplývá z ankety ČTK mezi nej-
většími pojišťovnami. Jde zejména o škody způsobené 
velmi silným větrem a krupobitím a bouřkami s příva-
lovými dešti. Čísla podle nich nejsou konečná, navíc 
hrozí další bouřky. 

Fitch nám věří  
Mezinárodní ratingová agentura Fitch Ratings opět 

potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti České re-
publiky na stupni AA-. Na tuto úroveň se hodnocení 
ČR dostalo už v roce 2018. Výhled ratingu je stejně 
jako v lednu stabilní, což znamená, že Fitch se jej v 
dohledné době nechystá měnit. Rizikem je déletrvající 
nestřídmá rozpočtová politika vlády, tedy již zejména 
té, jež vzejde z říjnových voleb, a nezvládnuté výzvy 
plynoucí z transformace autoprůmyslu. 

Další inflační signál 
V Německu vzrostl index dovozních cen v květnu 

meziměsíčně o 1,7 % (odhad 1,3 %) proti předchozím 
1,4 %; meziročně ale vzrostl o 11,8 % (odhad  
11,4 %) proti předchozím 10,3 %. 

Jestřábi vracejí úder 
Posun v náladě uvnitř centrální banky jestřábím 

směrem je dán výrazně silnější výrobní inflací (na de-
setiletých maximech nad 5 %) i zlepšením domácí 
epidemiologické situace, také trh práce se vyvíjí lépe, 
než ČNB očekávala. Navíc může nová srpnová pro-
gnóza ukázat, vinou vyšších inflačních tlaků ze zahra-
ničí, na ještě rychlejší normalizaci měnových podmí-
nek. Proto analytici ČSOB nyní považují za pravděpo-
dobné, že centrální banka zvýší úrokové sazby letos 
celkem třikrát (ještě v srpnu a asi v listopadu) a příští 
rok také třikrát. 

Nejvíc věříme rádiu 
Médiím v Česku v průměru důvěřuje 61 % Čechů, 

informacím o koronaviru ale od nich věří jen 26 % li-
dí. Za nejdůvěryhodnější typ média je nadále považo-
váno rádio, kterému věří 73 % lidí, a televize s 65 %. 
Vyplývá to z letošního průzkumu Ami Digital Index, 
realizovaného společností AMI Digital ve spolupráci  
s agenturou STEM/MARK. 

Úspory stále obří, spotřeba nikoli 
Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních  

a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu 
čtvrtletí sice reálně poklesl o 2,9 %, ale naopak mezi-
ročně vzrostl o 3,5 %. Míra úspor domácností dosáhla 
23,7 % (meziročně o 6,9 % více). Naopak jejich spo-
třební výdaje poklesly o 3,4 %, a to zejména v sou-
vislosti s pokračující uzávěrou části ekonomiky. 

Spotřebáky levnější 
Index spotřebitelských úvěrů, který podle Broker 

Consulting ukazuje průměrnou úrokovou sazbu u spo-
třebitelských úvěrů, v květnu podruhé v řadě klesl. 
Jeho hodnota se snížila o 0,51 procentního bodu na 
6,01 %. Před rokem byly sazby v průměru na 6,91 %. 
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Bankovní identitu má už 5 bank 
Tento nástroj digitálního ověření totožnosti má za 

sebou první půl rok fungování. Za tuto dobu bylo re-
gistrováno 5 milionů identitních prostředků (cca 3,5 
milionů unikátních uživatelů), přičemž samotný způsob 
ověření si už vyzkoušelo téměř čtvrt milionu bankov-
ních klientů. Akreditaci pro tuto službu získalo již pět 
bank, další procesem akreditace prochází, anebo se na 
ní připravují. 

Změny ve vedení ČSOB 
Novou ředitelkou ČSOB pro in-

formační technologie se s účin-
ností od letošního 1. srpna stane 
Denisa Škantová. Po 18 letech 
působení ve vedoucích pozicích v 
bankovnictví a pojišťovnictví nyní 
řídí tým 700 zaměstnanců Zpra-
cování operací a nákupu ČSOB 
vč. IPA (Intelligent Process Auto-
mation). Do ČSOB přišla z finanč-
ní skupiny Generali/Česká pojiš-
ťovna, kde se věnovala oblasti 
zpracování operací a také digita-
lizace. 

S účinností od 1. července 
2021 se Vladimír Vojtíšek, sou-
časný ředitel pro oblast Platební 
a karetní řešení a spotřební fi-
nancování, ujme pozice manaže-
ra zodpovědného za vedení útva-
ru Daily Banking, pod který spa-
dají útvary Platební a karetní ře-
šení, spotřební financování, Platební Acquiring, E-
commerce a karty. 

Dividenda ČEZ podle očekávání 
Energetický gigant vyplatí z rozhodnutí valné hro-

mady akcionářům z loňského zisku hrubou dividendu 
52 korun za akcii. Vyšší dividendu schválili akcionáři 
ČEZ jen v roce 2010 ze zisku roku 2009, a to 53 korun 
za akcii. Mezi akcionáře tak bude rozděleno celkem 28 
mld. Kč (stát jako majoritář získá zhruba 20 mld. Kč). 
Navrhovaná dividenda reflektuje prodej rumunských 
aktiv, když předloňského zisku vyplatil loni ČEZ akcio-
nářům dividendu jen 34 Kč/akcie před zdaněním. 

GČP se sloučí se slovenskou Generali 
Generali Česká pojišťovna se koncem roku 2021 or-

ganizačně propojí se slovenskou pojišťovnou Generali, 
což ještě podléhá schválení příslušných dohledových 
orgánů. Generali Česká pojišťovna a slovenská Gene-
rali od roku 2020 intenzivně spolupracují a hledají 
synergie v rámci celé řady oblastí s cílem poskytnout 
nejlepší a nejvíce inovativní služby pro své klienty, ob-
chodníky i partnery. 

PPF vytěsní akcionáře O2 CR 
Skupina PPF oznámila, že nabyla 19 353 910 ks ak-

cií O2 CR a její podíl se zvýšil z 83,58 % na 90,01 %. 
PPF hodlá vytěsnit zbylé minoritní akcionáře a iniciovat 
povinný odkup zbývajících akcií O2 CR a následně 
stáhnout akcie z pražské burzy. 

Fio má 1 111 111 klientů  
Počet klientů Fio banky se na začátku června 2021 

přehoupl přes 1 111 111. Fio také uvedla hospodářské 
výsledky za 1Q 2021: její bilanční suma vzrostla o ví-
ce než 20 % a přehoupla se přes 200 miliard korun.  
O více než 20 % vzrostl i objem vkladů, konkrétně  
o 22,4 %. Čistý zisk meziročně klesl o 3 %. 

Investice u Portu nově přes My Air 
Portu, první investiční robo-advisory na českém tr-

hu, se od června stane součástí nabídky investičních 
produktů Air Bank a mobilní aplikace My Air. Klienti 
banky mohou Portu využít pro efektivní zhodnocování 
svých úspor.  

V současné době má Portu ve správě aktiva v hod-
notě 3,5 miliardy korun a bezmála 55 tisíců registro-
vaných uživatelů. Umožňuje investovat retailovým kli-
entům s nejnižším správcovským poplatkem na trhu, a 
to od 0,53 % ročně. 

SAB novým členem BCPP 
Pražská burza má 1. července nového člena. Stává 

se jím společnost SAB o.c.p., a.s, která je celkově 16. 
členem na pražském trhu.  

„Přímý přístup na trhy burzy umožní našim klien-
tům také nové emise cenných papírů a dluhopisů. Vě-
řím, že naše členství přiláká nové investory, přede-
vším z řad menších a drobných retailových investorů, 
a dále tak zatraktivní pražskou burzu v regionu střední 
a východní Evropy,“ uvádí Radomír Lapčík, zakladatel 
společností SAB o.c.p. i SAB Finance a.s. SAB o.c.p. je 
současně od roku 2019 účastníkem Centrálního depo-
zitáře cenných papírů Praha, jehož prostřednictvím 
kterého bude obchody vypořádávat. 

Sberbank CZ má novou CEO 
Novou generální ředitelkou a 

předsedkyní představenstva Sber-
bank CZ bude od 1. srpna 2021 
jmenována Marijana Vasilescu, 
zkušená mezinárodní manažerka. 
Její jmenování ještě podléhá 
schválení ČNB.  

Má mnohaleté zkušenosti ve fi-
nančním sektoru, pracovala ve ve-
doucích pozicích v Rumunsku, 
Rusku, Kazachstánu a Srbsku, kde zastávala pozici 
CEO od roku 2016. 
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Přestali jsme spořit, naopak 
Květnová data bankovní statistiky naznačila vý-

znamnou změnu v chování domácností. Utlumení pan-
demie plus nadcházející dovolené a prázdniny, anebo 
hlubší a výraznější změny trendu? Teprve uvidíme, ná-
znak je však zřejmý: do bank domácnosti uložily 
nejméně za poslední roky, naopak úvěry poskočily 
nejvíc za posledních 6 let, když se na 2,5 miliardy 
„probudily“ i spotřebáky. 

Air Bank snižuje hyposazby 
Air Bank od 25. června snížila úroky u hypoték  

o 0,1 p.b. U nových hypoték tak nyní nabídne roční 
úrokovou sazbu od 2,29 %. Při převedení hypotéky z 
jiné banky bude roční úrok nově začínat už na 2,09 %. 

Kooperativa ukončí pojištění uhlí 
Po vzájemné dohodě od počátku roku 2022 nebude 

Kooperativa již pojišťovat uhelné elektrárny skupiny 
ČEZ. „Řídíme se VIG Climate Change Strategy, kterou 
Vienna Insurance Group přijala v květnu 2019. Z ní 
mj. vyplývá, že skupina VIG do konce roku 2035 za-
staví investice do společností, které využívají neekolo-
gické uhelné zdroje,“ vysvětluje Jiří Sýkora, člen před-
stavenstva pojišťovny Kooperativa. 

Krátkodobé bydlení v Praze 
Podle průzkumu společnosti ACORD Invest si více 

než polovina dotazovaných myslí, že se poptávka po 
krátkodobém pronájmu (Airbnb) v centru metropole 
dostane na předcovidovou úroveň do tří let. Téměř 
dvě třetiny respondentů pak považují investici do bytu 
v centru Prahy za perspektivní i za předpokladu, že by 
se krátkodobé pronájmy nikdy nevrátily na dřívější 
úroveň. 

Do prázdnin jdeme tradičně 
Českým prázdninám bude i letos dominovat tradiční 

„trojkombinace“: společná dovolená rodičů a dětí, po-
byt na táboře a u prarodičů. Podle aktuálního výzkumu 
Equa bank do 10 tisíc Kč chtějí do prázdninového po-
bytu svého dítěte letos investovat téměř dvě třetiny 
rodičů. Největší část českých rodičů (téměř polovina), 
z těch, kteří pošlou děti na tábor, vybaví děti kapes-
ným do 50 korun na jeden den pobytu.  
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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?  
 

Objednejte si předplatné na www.profipf.cz       
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