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Sazby rostou, objemy stále rekordní 
Průměrná úroková sazba hypoték Fincentrum Hy-

poindex vzrostla během srpna o dalších devět bazic-
kých bodů na 2,32 % (podle indexu BC na 2,42 %). 
Objemy poskytnutých hypoték sice klesly, přesto jsou 
opět za srpen rekordní (meziročně +75 %) ve výši 
téměř 34 mld. Kč. Od března vzrostla průměrná sazba 
již o 0,39 p.b. a ke konci roku může stoupnout  
nad 3 %. 

Cena elektřiny roste do nebes 
Kontrakt na elektřinu s dodáním příští rok se na 

německé EEX i středoevropské energetické burze PXE 
poprvé obchodovala nad 100 eur/MWh (asi 2530 ko-
run) a překonala dosavadní rekord z 1. července 
2008, kdy dosáhla 90 eur/MWh. 

Další podvodné „letadlo“ 
Podezření z podvodu mimořádného rozsahu vyšet-

řují kriminalisté NCOZ. Jednatele neveřejně nabízené-
ho investičního fondu Growing Way Ondřeje Janatu 
obvinili kvůli 1,5 miliardy korun, které podle nich vy-
lákal od zhruba čtyř tisíc lidí formou Ponziho pyrami-
dy. Z firemního účtu utrácel za vlastní luxus, např. 
platební kartou zaplatil 482 milionů. 

ECB: jen mírný útlum 
Sice sazby ECB ponechala beze změny, ale pře-

chodně přibrzdí proti-pandemický program nákupu 
dluhopisů PEPP na cílové rozmezí 60–70 mld. eur mě-
síčně s přípustnou flexibilitou. Banka ovšem odmítla 
spekulace, že by šlo o proces celkového tlumení mě-
nové stimulace. 

Jak pustit podvodníky na účet 
Lidé, kteří „skočí na špek“ reklamě odvolávající se 

např. na Petra Kellnera a po kontaktu podvodníka se 
(prý kvůli ověření) přihlásí do internetového bankov-
nictví, pak naživo sledují, jak jsou okrádáni. Česká 
spořitelna varuje před tímto útokem, na který naletě-
ly už vyšší desítky klientů, desítky dalších zazname-
naly i ostatní banky. 

Pražská burza na dalším maximu 
Na dohled 1300 bodů uzavřel v úterý index PX, což 

znamená letošní růst o 26,40 %, zatímco včetně započ-
tení dividend dosáhl index PX-TR zhodnocení 30,68 %. 

Inflace vystrašila růstem 
Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku opět 

zrychlil. V srpnu se inflace zvýšila na 4,1 %, což bylo 
o 0,7 p.b. více než v červenci a nejvíc od listopadu 
2008. Vliv na to mělo zdražení zboží i služeb v téměř 
všech oddílech spotřebního koše, nicméně nejvíce se 
na tom podepsaly vyšší ceny za bydlení – přestože 
(zatím) naopak o 3,4 % zlevnila elektřina a o 4,7 % 
zemní plyn. Většina analytiků čekala stagnaci na čer-
vencových 3,4 %. Jádrová inflace dokonce je 4,8% 
skokem nejvyšší od 90 let, což vyvolává i strašáka 
stagflace. 

I nudle podraží 
Itálie se připravuje na vyšší ceny těstovin. Může za 

to slabá sklizeň tvrdozrnné pšenice v Kanadě, na níž 
se podepsalo sucho a vedro: „Ani za (druhé světové) 
války nebyl takový nedostatek pšenice,“ tvrdí šéf vý-
robce těstovin La Molisana Giuseppe Ferro. 
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Denně aktuální zprávy ze světa financí  
a finančně-poradenského trhu  
na našem webu www.profiPF.cz 
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Nemovitosti zdražují i v USA 
Ceny bydlení ve Spojených státech rostou nejrych-

leji za posledních 45 let. Podle zprávy, společnosti Co-
reLogic, byly v červenci o 18 % meziročně vyšší 
(meziměsíčně o 1,8 %). V Česku pozemky zdražily 
meziročně o 18,7 %, byty o 14,8 % a rodinné domy o 
12,9 %. 

Nový rekord hliníku 
Hliník poprvé za 13 let dosáhl v Londýně ceny 3000 

dolarů za tunu. 

Banky chtějí hypoteční turisty 
Průměrná úroková sazba hypoték na refinancování 

uzavřených v červenci činila dle ČNB 2,09 %. „Rozdíl 
mezi úrokovou sazbou u refinancovaných a nových 
úvěrů je aktuálně nejvyšší za poslední dva roky, což 
dokládá neutuchající boj o prověřeného hypotečního 
klienta,“ říká šéf Golem Finance David Eim. 

MMB i KB vyplatí dividendy 
Moneta Money Bank má souhlas ČNB k vyplacení 

dividend ze zisku za roky 2019 a 2020 v celkové výši 
1,533 mld. korun odpovídající 3 Kč za akcii. Schválit 
by to měli akcionáři na valné hromadě plánované na 
první polovinu listopadu. Komerční banka má souhlas 
ČNB k záměru banky vyplatit dividendy ve výši 4,535 
mld. Kč a hodlá svolat ve čtvrtém čtvrtletí valnou hro-
madu, která rozhodne o návrhu vyplatit dividendu ve 
výši 23,86 Kč na akcii. 

Na auta budou fronty 
Čekací doba na ně-

které nové osobní vozy 
se až zdvojnásobila. Zá-
kazníci na ně mohou če-
kat u nás i více než rok. 
Jde o auta, která se 
podle specifikací zákaz-
níků zadávají do výroby 
a jejich výbava obsahuje čipy, kterých je nyní nedo-
statek. Dobu prodlužuje i zvýšená poptávka a celosvě-
tové problémy s logistikou. Vyplývá to z vyjádření au-
tomobilek oslovených ČTK. 

Dopad zelenání nejistý 
Dopady tzv. evropské zelené dohody (Green Deal) 

můžou být pro českou ekonomiku příležitostí, ale i ob-
rovským rizikem, které poškodí její konkurenceschop-
nost. Podle viceprezidenta pro hospodářskou politiku a 
export Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara bude 
záležet na politické reprezentaci a jejím vyjednávání v 
Evropské unii. 

Spoří u nás všichni 
Úspory českých domácností vzrostly od začátku 

roku do konce července o 6 % na 2,99 bil. Kč. Objem 
jejich úvěrů stoupl o 5 % na 1,9 bil. Kč, vyplývá z vý-
počtů společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. České 
domácnosti naspořily od začátku roku do července 168 
miliard, živnostníci 16 miliard a firmy 41 miliard Kč. 

Jen aby bylo koho nabírat 
Čeští zaměstnavatelé plánují i ve 4Q tohoto roku více 

nabírat zaměstnance než propouštět. Vyplývá to z pravi-
delného průzkumu společnosti Manpower mezi 750 za-
městnavateli v soukromém i veřejném sektoru v ČR. 

Inflace v USA na vrcholu? 
Inflace ve Spojených státech v srpnu dosáhla  

5,3 %, což bylo ale nakonec nižší, než se čekalo, takže to 
vypadá, že se už dostala za svůj vrchol. Spolu s tím ubý-
vají důvody obávat se, že Fed zrychlí svůj ústup z QE. 

Kryptoměny lákají i Čechy 
V srpnu Češi nakoupili kryp-

toměny za přibližně 200 mil. Kč, 
což je zhruba stejně jako v 
předchozím měsíci a dvojnáso-
bek toho, co před rokem. Loni 
se ale s polovičním objemem fi-
nancí dalo pořídit dvakrát tolik 
bitcoinů, co letos. Celkový ob-
jem nákupů od začátku roku přesáhl podle údajů ob-
chodníka Bit.plus 3,8 mld. Kč, což je o 95 % více než 
loni. 

Zpětné hypotéky mají šanci 
J&T Banka je první banka v ČR, která se odvážila 

podpořit růst zpětných hypoték. Poskytla úvěr společ-
nosti FINEMO.CZ, která je jediným poskytovatelem re-
verzních hypoték u nás. Tímto významným krokem 
J&T Banka umožní další expanzi zpětných hypoték v ČR. 

Daně v USA i UK porostou 
Američtí demokraté zveřejnili plán pro navýšení 

sazby firemní daně na 26,5 % ze současných 21 %. 
Američané s příjmy nad cca 100 mil. Kč by měli platit 
federální daň z příjmu 46,4 %, v New Yorku vč. státní 
a městské daně 61,2 %. O konečné podobě se ale za-
tím jedná. 

Obyvatelé i firmy působící ve Velké Británii čeká od 
dubna příštího roku výrazné zvýšení daní na nejvyšší 
úroveň za 70 let. Kontroverzní návrh, překvapivě pro-
sadila pravicová vláda. 

Za FIRO-tour platí Slavia 
Slavia pojišťovna už od klientů cestovní kanceláře 

FIRO-tour a.s., která u nás podnikala tři desetiletí, ob-
držela více než šest tisíc žádostí o pojistné plnění v 
objemu přes 200 milionů korun. Zatím vyplatila více 
než 100 mil. korun a očekává, že další výplaty pojist-
ného plnění bude v následujících dnech posílat i klien-
tům, kteří od cestovky měli vouchery s platností do 
konce tohoto roku. 

Stavebko v rekordním roce 
Stavební spořitelny poskytly od ledna do konce srp-

na úvěry za 74,1 miliardy korun, meziročně o 75 % ví-
ce. Zároveň ale zaznamenaly 3% pokles zájmu o nové 
smlouvy o stavebním spoření, kterých letos ke konci 
srpna uzavřely zhruba 317 000. Vyplývá to z výsledků 
všech pěti spořitelen. 
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Pojištění „obyčejných“ rizik 
Moneta Money Bank připravila ve spolupráci s BNP 

Paribas Cardif Pojišťovnou nové pojištění cenností, ka-
ret, elektroniky a telefonu. Jeho výhodou je nejenom 
komplexní pokrytí mnoha událostí v ČR i zahraničí, ale 
i příznivá cena 139 Kč měsíčně. 

V Hypodnech ocenění zdarma 
Zájemci o nový hypoteční úvěr u Raiffeisenbank 

mohou v rámci Hypodnů od 6. 9. 2021 do 29. 10. 
2021 získat ocenění nemovitosti zdarma. V rámci mi-
nulé kampaně ho využilo téměř 3000 klientů. 

Světice za 10 000 
Česká národní banka vydává zla-

tou minci v hodnotě 10 000 Kč k při-
pomenutí 1100 let od úmrtí české 
světice, kněžny Ludmily. Zlatá min-
ce ČNB s nejvyšší nominální hodno-
tou v aktuálním emisním období 
2021–2025 je v prodeji od 14. září 2021. 

Akce pojišťovny MetLife 
Podzimní speciální akci pro nové klienty nabízí po-

jišťovna MetLife v případě uzavření pojistné smlouvy 
obsahující úrazové nebo životní pojištění. Do 31. ledna 
2022 získá klient oproti standardním podmínkám nárok 
na 20% navýšení pojistného plnění pojištění Závažných 
onemocnění, Trvalých následků úrazu či Invalidity. 

Mění se šance dožití 
Epidemie covidu-19 se promítla i do průměrné dél-

ky života. Hodnota naděje dožití při narození se v Čes-
ku v roce 2020 snížila proti roku 2019 přesně o 1 rok 
u mužů a o 0,7 roku u žen. „Podobné hodnoty naděje 
dožití jako v roce 2020 byly v Česku naposledy zazna-
menány v roce 2013,“ uvádí ČSÚ. 

Ceny rostou i na Slovensku 
Přestože je země v eurozóně, ceny zboží a služeb 

na Slovensku v srpnu rostly nejrychleji od podzimu 
roku 2012. Tempo meziroční míry inflace zrychlilo na 
3,8 % z 3,3 % v červenci. 

Ekonomická svoboda nám klesá 
Česká republika je 27. ekonomicky nejsvobodnější 

zemí ze 165 sledovaných států světa. Loni bylo Česko 
podle revidovaného žebříčku na 24. místě. Vyplývá to 
ze zveřejněného žebříčku „Economic Freedom of the 
World Index“ kanadského institutu Fraser. Nejsvobod-
nější zemí světa je nadále podle žebříčku Hongkong, 
naopak nejméně svobodná zůstala Venezuela. 

Cebia – ochránce motoristů 
Za 30 let působení na českém trhu se společnosti 

Cebia podařilo zabezpečit proti krádeži více než půl 
milionu aut, pomohla milionům lidí před tím, aby se 
stali oběťmi podvodu při koupi ojetého vozu, do systé-
mu AUTOTRACER se jí podařilo získat už 1,3 miliardy 
dat o ojetých autech z Česka i ze zahraničí. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vybíráme to nejzajímavější z čísla 8 
Profi Poradenství & Finance 
 

Vyšlo již v pondělí 30. srpna! 
 

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  
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