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Domácnosti už zase spoří 
V červenci se alespoň částečně obnovil růst ban-

kovních vkladů domácností a opět alespoň překonal 
nárůst jejich úvěrů. Zadlužení dále míří ze tří čtvrtin 
do úvěrů na bydlení, u vkladů opět dochází k poklesu 
termínovaných ve prospěch netermínovaných účtů, 
kterým tak přibyly téměř 23 miliardy korun. 

Naspořili si i živnostníci 
Podle údajů CRIF úspory firem, živnostníků a do-

mácností v České republice v letošním prvním pololetí 
pokračovaly v růstu. Nejrychleji rostly úspory živnost-
níků, kteří měli ke konci června 2021 naspořeno 185 
miliard korun, o 11 % víc než na konci minulého roku. 

Trochu víc, ale zklamání 
Česká ekonomika ve druhém letošním čtvrtletí 

stoupla podle zpřesněného odhadu ČSÚ meziročně  
o 8,2 % a mezičtvrtletně o rovné procento. Ač vyšší 
údaje, přesto stále zaostávají za očekáváními analyti-
ků. Předběžný odhad uváděl meziroční růst o 7,8 %  
a mezičtvrtletní o 0,6 %. Pozitivní mezičtvrtletní vývoj 
HDP podpořila zejména rostoucí spotřeba domácností. 

Že by zlevnila data? 
ČTÚ říká, že zřejmě navrhne stanovit strop pro 

velkoobchodní ceny, za které prodávají data tři sou-
časní velcí operátoři (T-Mobile, O2 a Vodafone) virtu-
álním operátorům. Tím by se měly postupně dostat k 
lidem mobilní data za nižší ceny. 

DPS účastníkům vydělává 
Koncem 2. čtvrtletí 2021 si na penzi ve III. pilíři 

spořilo celkem 4 419 159 osob a objem spravovaných 
prostředků dosáhl téměř 550 mld. Kč. V DPS me-
zikvartálně přibylo 44 788 účastníků a má je tak cel-
kem již 1 372 095 osob. Objem jejich prostředků v 
porovnání s předchozím čtvrtrokem narostl o více než 
6 mld. Kč a přesáhl 90 mld. Kč. Zhodnocení vytvořilo 
celkový zisk ve výši 2,384 miliardy korun (o 1,5 mili-
ardy korun více než v předchozím čtvrtletí). Za letošní 
rok tak DPS zhodnotilo lidem prostředky na jejich 
penzijních účtech v dynamických fondech 12,4 % a ve 
vyvážených fondech 4,36 %. 

Jen trochu méně jsme utratili 
Čechům v loňském roce poznamenaném pandemií 

covidu klesly spotřební výdaje o 2,2 %. V průměru za 
rok každý utratil 149 810 Kč proti 153 000 Kč v roce 
2019. Výdaje se ale přeskupily, protože lidé měli 
menší možnost utrácet, více pobývali doma a necho-
dili za kulturou. Za zdraví útraty vzrostly o  9 %, za al-
kohol a tabák o 7 % a za potraviny o 5 %. 

Pivo zdraží pod inflaci 
Plzeňský Prazdroj oznámil „tradiční“ podzimní 

zdražení, na něž 
zřejmě navážou i 
další, menší pivo-
vary, neboť plzeň-
ský výrobce je líd-
rem trhu. Třípro-
centní růst cen 
„plzní“ od října se 
nevymyká dlouho-
dobému standardu 
růst cen (loni či 
předloni šlo o 3,6 %), ale letos se zdražení týká jak 
cen balených, tak čepovaných piv. 

Partners chtějí banku budoucnosti 
Skupině Partners má při spouštění její banky po-

moci spolupráce s česko-britskou Colours of Data, se 
kterou plánuje postavit finanční služby budoucnosti. 
Tato konzultační společnost má kanceláře v Londýně 
a Praze (aktivní i v Německu, Estonsku, Maďarsku ne-
bo na Slovensku) by měla pomoci nastavit efektivní 
prostředí pro digitální marketing a personalizovanou 
komunikaci se zákazníky a připravit i následnou za-
hraniční expanzi. 
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http://www.profiPF.cz 
Denně aktuální zprávy ze světa financí  
a finančně-poradenského trhu  
na našem webu www.profiPF.cz 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2
0
2
0

ú
n
o
r

b
ře
ze
n

d
u
b
e
n

k
v
ě
te
n

č
e
rv
e
n

č
e
rv
e
n
e
c

sr
p
e
n

zá
ří

ří
je
n

li
st
o
p
a
d

p
ro
si
n
e
c

2
0
2
1

ú
n
o
r

b
ře
ze
n

d
u
b
e
n

k
v
ě
te
n

č
e
rv
e
n

č
e
rv
e
n
e
c

Bankovní vklady a úvěry (mil. Kč)

Vklady Úvěry
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Pandemie se dotkla dvou třetin podnikatelů 
Na 65 % podnikatelů a živnostníků měla pandemie 

nějaký vliv. Nejvíce dotázaných kvůli ní muselo změnit 
orientaci svého podnikání a polovina jich letos neoče-
kává žádný zisk. 12 % muselo své podnikání ukončit. 
Podle průzkumu NMS Research pro Raiffeisenbank mu-
sela změnit nabízené služby nebo produkty téměř 
čtvrtina podnikatelů postižených pandemií. Celkem  
9 % podnikatelů už teď ví, že letos nebude zvyšovat 
platy zaměstnancům a 2 % jich musela část dokonce 
propustit. Skončit s podnikáním muselo podle průzku-
mu 12 % dotazovaných a 6 % se naopak díky pande-
mii dařilo lépe. Třetiny podnikatelů se omezení nijak 
nedotkla. 

ČNB dál zvyšuje bankám rezervy 
Česká národní banka rozhodla o dalším zvýšení 

proticyklické kapitálové rezervy pro domácí bankovní 
sektor od října příštího roku na 1,50 %. Reaguje tím 
na historicky rekordní objem úvěrů na bydlení a vývoj 
na trhu nemovitostí s tím, že je připravena sazbu dále 
zvyšovat v závislosti na dalším vývoji. Jde tak již o 
druhé zvýšení sazby v tomto roce, kterým se ČNB sna-
ží posílit kapitálovou vybavenost bank. 

Před létem mzdy zřejmě vylétly 
Růst průměrné mzdy podle odhadů analytiků oslo-

vených ČTK v letošním 2Q zrychlil na 7,5 až 13 %, re-
álně tedy o 4,5 až 10 %. Ekonomové upozornili, že vý-
razný nárůst je způsoben nízkou srovnávací základnou 
a vyplácením mimořádných odměn zdravotníkům. V 
dalších čtvrtletích by se růst průměrné mzdy měl vrá-
tit ke 3 až 4 %. 

Dividendy budou vysoké 
Objem dividend vyplacených akcionářům letos ve 

světě vzroste o 10,7 % na 1,39 bilionu dolarů (přes 30 
bilionů Kč). Celková částka  na dividendách by tak 
měla dosáhnout druhé nejvyšší úrovně v historii (jen  
o 3 % nižší než v roce 2019), předpovídá studie brit-
ské investiční společ-
nosti Janus Henderson. 
Loni dividendy výrazně 
klesly v důsledku koro-
navirové krize, což ved-
lo mj. k tomu, že regu-
lační úřady začaly tlačit 
na bankovní společnos-
ti, aby si držely hotovost a omezily výplatu peněz ak-
cionářům. 

Reality zdražují i v USA 
Ceny nemovitostí letí vzhůru i ve Spojených stá-

tech, kde podle indexu Case-Shiller ceny stoupají 
rychleji, než se čekalo. Meziročně jsou výš o 19 %. 

UNIQA již má pojišťovnu AXA 
Sloučení pojišťoven UNIQA a AXA bylo posledním 

naplánovaným krokem v procesu integrace společností 
AXA do UNIQA v ČR a v SR. Proběhlo po schválení 
České národní banky a Národní banky Slovenska ke 
dni 31. 8. 2021. 

Eurowag na londýnskou burzu? 
Český poskytovatel platebních a technologických 

služeb pro autodopravce Eurowag by mohl zahájit pri-
mární nabídku akcií v Londýně již v září. Nabídka v 
hodnotě 1,7 mld. GBP by se mohla stát jednou z nej-
větších na londýnském trhu v letošním roce. Uvedl to 
zpravodajský server The Times 

Emisní povolenky na dalším rekordu 
Cena emisních povolenek v EU unii poprvé překro-

čila 60 eur (přes 1500 Kč) za tunu. Za poslední rok se 
cena povolenek zhruba 
zdvojnásobila, za 4 roky 
zdesateronásobila. Sys-
tém obchodování s povo-
lenkami je hlavním ná-
strojem EU k omezování 
emisí skleníkových plynů 
a byl zprovozněn v roce 
2005, ale mnoho let do 
zavedení regulace pomo-
cí rezervy pro stabilizaci byl fakticky nefunkční. 

Spotřebáky zdražily 
Index spotřebitelských úvěrů firmy Broker Consul-

ting, který každý měsíc ukazuje průměrnou úrokovou 
sazbu u spotřebitelských úvěrů, v červenci po třech 
měsících poklesů stoupl. Jeho hodnota se zvýšila  
o 0,77 procentního bodu na 6,44 %. 

Inflace v Německu nejvýš za 13 let 
Harmonizovaný index spotřebitelských cen v Ně-

mecku v srpnu podle předběžných dat vzrostl meziroč-
ně o 3,4 % proti přechozímu růstu o 3,1 %, mezimě-
síčně vzrostl o 0,1 % proti předchozím 0,5 %. 

V bývalém hotelu budou byty  
Pražský magistrát zaplatí za přestavbu Hotelu Opa-

tov na Jižním Městě na byty 689 milionů korun bez 
DPH. Práce provede firma Hochtief CZ. Radní začát-
kem roku přidělení zakázky zamítli s tím, že je cena 
moc vysoká, nyní se však k původnímu projektu vráti-
li. Místo původně plánovaných 323 bytů jich má být  
v bývalém hotelu 275, protože se zvýšil počet větších 
jednotek určených pro rodiny. K podobným účelům má 
sloužit přilehlá bývalá ubytovna Sandra, kterou za od-
hadovanou cenu půl miliardy Kč rekonstruuje Praha 11. 

Kvádro jde z módy 
Značka Marks & Spencer přestala ve více než polo-

vině ze svých 254 větších obchodů prodávat pánské 
obleky. Kvůli pandemii totiž klesá zájem o formální 
oděvy.  

Roste obliba virtuálních adres 
Poradenská společnost Dun & Bradstreet zjistila, že 

téměř pětina českých firem podniká z virtuální adresy. 
Ještě před třemi lety virtuální sídlo využívalo 96 000 
firem, aktuálně to je již o čtvrtinu víc, celkem  
120 000. Nejvíc virtuálních sídel nabízí Praha, s vel-
kým odstupem následuje Brno. 
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Peking vládne pevnou rukou 
Čína prý hodlá zveřejnit nová pravidla, která by za-

kazovala IPO v USA firmám s velkým množstvím citli-
vých klientských údajů. 

Růst USA byl rychlejší 
Americká ekonomika ve druhém čtvrtletí rostla 

tempem 6,6 % ročně, zatímco v předchozím čtvrtletí 
růst činil 6,3 %. Ukázala to zpřesněná zpráva americ-
kého ministerstva obchodu. 

Apple ustoupil od monopolu 
Americká společnost Apple se rozhodla ustoupit ve 

sporu s vývojáři a po dohodě s nimi umožní, aby tvůrci 
aplikací mohli přímo kontaktovat zákazníky a informo-
vat je o jiných možnostech platby než přes virtuální 
obchod vlastního App Store. To je zásadní změna do-
savadního postoje. 

RIS nabízí FWR Private equity fond 
Raiffeisen investiční společnost úspěšně upsala prv-

ní část svého FWR Private Equity fondu v objemu 15 
milionů euro a stala se jedním z úvodních investorů ve 
fondu Genesis Private Equity Fund IV. Investice pro 
tento fond bude vyhledávat společnost Genesis Capi-
tal, která se investicím v oblasti private equity úspěš-
ně věnuje již více než 20 let. Genesis Private Equity 
Fund IV je historicky již šestým fondem Genesis Capi-
tal za toto období. 

Sedm z deseti dětí dostává kapesné 
Přes 70 % českých dětí dostává kapesné, téměř po-

lovina rodičů ho vyplácí pravidelně jednou za týden 
nebo měsíc  
(44 %) a necelá 
třetina pak nepra-
videlně (29 %). V 
průměru dostávají 
děti 250 korun 
měsíčně, za které 
si pak nejčastěji 
kupují sladkosti a 
drobnosti (58 %), 
kosmetiku (12 %) 
nebo nové počítačové či jiné videohry a jejich vylepše-
ní (11 %).  

Takřka polovina rodičů vyplácí kapesné tradičně v 
hotovosti, 13 % jej posílá na účet a každý desátý ro-
dič uvedené způsoby kombinuje. Vyplynulo to z prů-
zkumů ČBA a agentury Ipsos. 

Online účet od ČS s BankID 
Česká spořitelna je první bankou na tuzemském tr-

hu, která díky bankovní identitě umožňuje založení 
běžného účtu plně online bez nutnosti skenovat dokla-
dy či opisovat jejich čísla. Ověření totožnosti klienta 
proběhne na několik kliků zcela online pouze pomocí 
bankovní identity.  

Osobní účet je po penzijním spoření dalším produk-
tem Spořitelny, který si klienti mohou zřídit během 
několika minut zcela online jen za pomoci bankovní 
identity. 

Medvěd už mžourá 
Poté, co holubičí projev šéfa Fedu Jeroma Powella 

dočasně uklidnil trh, dosáhl v pátek americký akciový 
index S&P 500 dalšího rekordu a rostl i evropský Sto-
xx 600. Jenže celková nálada je opatrnější proti situaci 
před několika týdny, když byla rekordní výsledková 
sezóna v plném proudu.  

Nyní ale vystupují další faktory: mutace delta, in-
flace, čínské regulace, vize monetárního utahování 
(taperingu), mnohé firmy (nejen v EU) přehodnocují 
své výhledy. 

Vybíráme to  
nejzajímavější  
z čísla 9 Profi  
Poradenství & Finance 
 

Vychází již  
v pondělí 30. září! 
 

PORADENSKÝ TRH 
•  Květnové zkoušky  
způsobily v červnu  
poradenské tsunami 

•  Hypotéky trhají rekordy, poradcům to nahrává  
a daří se jim 

•  Není důvod „utahovat šrouby“ 
 

HYPOTEČNÍ TRH 
•  Červenec přinesl další propad  
výhodnosti investic do nemovitostí 

•  Emoce a důvěra se nedají budovat přes internet 
 

POJIŠŤOVNICTVÍ 
•  I pojistný trh se dál zotavuje 
•  Nové příležitosti na pojistném trhu 
 

INVESTICE 
•  Fondy kolektivního investování dál rostou 
•  Co se může dít na trzích  
v druhé polovině roku 2021? 

 

STYL 

• Causa svetr: Pletený a designový revival 
• Nástrahy v našich hlavách 

 
Objednejte si předplatné  

na www.profipf.cz       

Newsletter vydává: A 11 s.r.o., IČ 27120805. Registrace: MK ČR  
E 21144. Vychází jednou týdně. Adresa redakce: Profi Poradenství & 
Finance, Ortenovo náměstí 36, 170 00 Praha 7. Šéfredaktorka: Jana 
Chuchvalcová, jana.chuchvalcova@a11.cz, 737 273 719.  

Redakce: Petr Fejtek, petr@profipf.cz, 603 558 880. Inzerce: Pavel Horský,  
pavel@a11.cz, 775 940 614. Marketing: Jan Kulich,  jan.kulich@a11.cz, 605 227 541. 
Předplatné www.profiPF.cz nebo Jiří Junek tel. 606 426 833.  


