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Nákladová inflace bují 
Ceny v průmyslu i v srpnu opět výrazně vzrostly.  

V průměru se meziměsíčně zvýšily o 1,2 % (odhad tr-
hu 0,6 %), meziročně jsou vyšší už o 9,3 %, což je 
nejvíce za 28 let. Ve zpracovatelském průmyslu 
(největším tuzemském odvětví) jsou ceny výrobků 
dokonce o 11,3 % vyšší než ve stejném období loň-
ského roku. O 7,9 % vzrostly i ceny zemědělských vý-
robců (v rostlinné výrobě o 11,6 %) a o 6,6 % ceny 
stavebních prací. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evergrande vystrašil trhy 
Globální akciové trhy v pondělí zasáhl masivní vý-

prodej, který odstartovaly obavy o kondici čínské eko-
nomiky. Po obavách o šíření delta varianty koronaviru 
se ale nyní pozornost trhů upíná k problémům realit-
ního giganta Evergrande. Podle analýzy ČSOB „Jinými 
slovy, Čína rozhodně nemá zájem o vlastní „Lehman 
Brothers moment“. Dokud však nepřijde jasný signál 
ze strany regulátora, jak se závazky Evergrande nalo-
žit, finanční trhy mohou zůstat pod tlakem.“ 

Nové firmy se rodí 
Podle společnosti CRIF – Czech Credit Bureau v 

České republice od začátku roku vzniklo 20 138 no-
vých společností, což je o 2290 více než loni. Zároveň 
jich zaniklo 9504, o 1031 méně než loni. 

Bankám už se daří 
Bankám a spořitelnám v Česku v prvním pololetí 

stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o 4,5 miliardy Kč 
na 31,1 miliardy korun. Podle dat ČNB činila bilanční 
suma bank ke konci června 8,8 bilionu korun, což je 
proti konci roku 2020 nárůst o 791 miliard korun. 

Růst sazeb se blíží 
Na měnovém zasedání 30. září se bankovní rada 

ČNB pravděpodobně přikloní ke zvýšení sazeb o 50 
bps. Její člen Tomáš Holub očekává, že i na listopado-
vém měnovém zasedání bude opět probíhat spíše de-
bata o zvyšování sazeb o 25 či 50 bps. Zvyšování úro-
kových sazeb bude zřejmě pokračovat i v příštím ro-
ce, ale už pomalejším, standardizovanějším tempem. 
„Dovedu si představit utažení sazeb o 100 bps ještě 
letos“, říká člen rady ČNB Nidetzký. Guvernér Jiří 
Rusnok odmítl tlak politiků a ČNB podle něj nyní musí 
zlomit očekávání, že bude současná inflace trvalá. 

Pražské byty v bublině 
Jen za první pololetí roku 2021 se prodalo 4750 

bytů, to je téměř stejné číslo jako za celý rok 2020. 
Zájem o koupi nemovitosti jako investici je stále veli-
ký, i přesto, že výnosnost se pohybuje pouze pod  
3 %. Byty v metropoli jsou prakticky vyprodány a niž-
ší nájmy mluví spíše pro nájemní bydlení. Podle ředi-
tele realitní kanceláře LEXXUS se sen střední třídy  
o vlastním bydlení v Praze se definitivně rozplynul. 

Srpnové přechody poradců 
Podle serveru Poradci-sobě byl v srpnu na poli pře-

chodů zdánlivý klid. SAB servis pokračoval v 
(dohodnutém) přebírání vázaných zástupců pro pojiš-
tění a investice z M&M. A úvěrový specialista OPEN Fi-
nance ztratil další poradce… letos již téměř polovinu. 
V oblasti pojištění rostl počet vázaných zástupců SAB 
servis o 106 (doslova) a překonal tak téměř dvojná-
sobně nárůst druhé OVB Allfinanz (+56). Nábor se da-
ří i BT a Partners (po +45). 

V listopadu asi přitvrdí LTV 
Pravděpodobně na „standardní“ limity LTV, tedy  

80 % s tím, že 90 % by platilo pro mladší žadatele 
„utáhne“ ČNB na listopadovém jednání o finanční sta-
bilitě. Minimálně současné doporučení přepracuje do 
závazné regulace podle nové zákonné normy. O dal-
ších limitech bude ještě debata. 
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Jak vidí Češi investování 
Aktuální průzkum Air Bank zkoumal postoj Čechů k 

investování. Vzhledem k vysoké inflaci se o investová-
ní začínají zajímat nyní i lidé, kteří do té doby dávali 
přednost ukládání úspor na konzervativní produkty ty-
pu spořicí nebo termínovaný účet.  
Co mimo jiné průzkum zjistil: 
• 66 % lidí má strach z rizika spojeného se ztrátou pe-
něz, 
• 34 % lidí pochybuje, že má pro investování dostat 
bečnou úroveň znalostí, 
•31 % respondentů se domnívá, že nemají tolik peněz, 
kolik je podle nich pro investování potřeba, 

Češi pro své investice nejčastěji volí podílové fondy 
(15 %), kryptoměny (10 %), nemovitosti mimo vlastní 
bydlení (9 %). 

Vyšší růst, ale i inflace 
Na příští dva roky počítá OECD s vysokou inflací. 

Růst spotřebitelských cen podle jejího dohadu dosáhne 
vrcholu ke konci letošního roku, kde se ve skupině 20 
hlavních ekonomik vyšplhá na 4,5 %. Příští rok by mě-
la inflace v zemích této skupiny zpomalit na 3,5 %. 
OECD doporučila centrálním bankám, aby ponechaly 
měnovou politiku uvolněnou. Prognózu letošního růstu 
ekonomiky eurozóny OECD zvýšila o jeden procentní 
bod na 5,3 %. Odhad na příští rok posunula o 0,2 pro-
centního bodu nahoru na 4,6 %. 

Další ESG fond Monety 
Koncem srpna banka rozšířila své investiční portfo-

lio o ESPIRIA Defensiv fond, další z řady tzv. udržitel-
ných fondů. Výrobce nákladních automobilů a autobu-
sů Scania, automobilka Volvo, banka Nordea anebo 
globální gigant Microsoft. To jsou jen některé z titulů, 
do kterých mohou klienti MONETA Money Bank nově 
investovat.  

Dá PPF na burzu Cetin? 
Investiční skupina PPF zvažuje umístění části Cetinu 

na amsterdamskou burzu nebo prodej této části finanční-
mu investorovi napřímo, uvedly Hospodářské noviny. 

Nakupujeme dost jinak 
Podle výsledků průzkumu platební platformy Barion 

a agentury STEM/MARK došlo během posledního roku 
k výrazným posunům v nákupním chování i platebních 
zvyklostech českých spotřebitelů v online prostředí:  
41 % lidí si zvyklo častěji nakupovat na e-shopech,  
42 % platí bezkontaktně už i v kamenných obchodech 
a 85 % je rozhodnuto pokračovat v online nákupech  
i do budoucna. Kartou platí již 2/3 Čechů. 

Co s Home Creditem? 
Podle zdrojů agentury Bloomberg PPF zvažuje mož-

né scénáře pro poskytovatele spotřebitelských půjček 
Home Credit. Jednání s poradci zvažuje případné part-
nerství, nebo prodej podílů v některých operacích. 
Vlastníci společnosti tak prý uvažují o možnostech, jak 
získat hotovost a podepřít růst byznysu. Přezkum se 
soustředí především na JV Asii a Indii. 

Pauza v Mladé Boleslavi 
Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto od 27. 

září zcela zastaví na celý týden výrobu ve všech 3 
svých závodech v ČR. Důvodem je nedostatek čipů do 
palubní elektroniky. Škoda Auto očekává, že výroba 
polovodičů se ve 4. kvartále postupně zotaví a celková 
situace kolem dodávek se koncem roku zlepší. Ale pro-
dej aut v Evropě klesl v srpnu o 18 % po 24% poklesu 
v červenci. 

Benzinu už nehledejte 
Čerpací stanice Benzina, 

lídr českého trhu, se po-
stupně přejmenují na Or-
len. U prvních 8 pump v ČR 
přikročí polská společnost 
PKN Orlen ke změně do 
konce letošního roku. 

Avast má novinku 
Avast představuje nový produkt Avast One, který 

kombinuje antivirovou technologii Avastu s firewallem 
a funkcí pro aktualizace softwaru, která zabraňuje po-
užívání zastaralého softwaru i útokům na dodavatelské 
řetězce, rozsáhlou ochranu soukromí v podobě virtuál-
ní privátní sítě (VPN) pro běžné prohlížení webu a 
ochranu identity prostřednictvím služby sledování úni-
ků uživatelských dat. Produkt je ale zatím dostupný 
pouze na anglicky mluvících trzích. 

Berlín koupí nájemní byty 
Město Berlín koupí za 2,46 miliardy eur téměř  

15 000 bytů od společností Vonovia a Deutsche Woh-
nen, které nabízejí nájemní bydlení. 

ČEZ posílí své dráty 
ČEZ Distribuce letos investuje do středočeských sítí 

přes 3 mld. Kč, o 300 mil. více než loni. Zaměřuje se i 
na digitální technologie a úpravy distribuční sítě pro 
připojení obnovitelných zdrojů. Celkem dá společnost 
v tuzemsku tento rok do výstavby, rekonstrukce i digi-
talizace sítí 13,5 mld. Kč. 

Kafe levné nebude 
Ceny kávy by mohly i v roce 
2022 zůstat „relativně vyso-
ké“ kvůli omezeným dodáv-
kám od hlavních producentů 
Brazílie, Vietnamu a Kolum-
bie, uvedla Fitch Solutions. 
V Brazílii vlny mrazů a su-
cha poškodily plodiny, za-

tímco omezení kvůli Covid-19 ve Vietnamu způsobila 
pokles vývozu kávy. 

Proč do vlastního bydlení? 
Výhodnost investic do rezidenčních nemovitostí se v 

srpnu podle ukazatele UniCredit Bank dále výrazně snížila. 
V srpnu klesl meziměsíčně o 14 bodů na minus 0,42 %, 
čímž se nadále zúžila příležitost vydělávat na rozdílu rela-
tivně drahých nájmů a nízkých úrokových sazeb. 
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Budou další dluhopisy 
Lidé si v 12. emisi objednali státní dluhopisy určené 

pouze pro fyzické osoby, tzv. Dluhopisy Republiky, za 
5,6 miliardy korun. To je největší objem od zahájení 
prodeje dluhopisů na konci roku 2018 (v předchozí 11. 
emisi 4,4 miliardy korun). MF již zahájilo prodej 13. 
emise dluhopisů, které bude možné koupit do 23. pro-
since. 

I drobné investice do bytů 
Zájem o start-up Investown.cz za necelý půlrok 

hlásí 25 tisíc uživatelů a investice přesahující 100 mili-
onů Kč a do konce roku chce jejich počet více než 
zdvojnásobit na 60 tisíc. S Českou spořitelnou, která 
ve společnosti od loňského roku drží minoritní podíl, 
nyní Investown.cz pracuje na propojení s bankovnic-
tvím George, čímž nabídne možnost drobných investic 
do nemovitostí více než 1,8 milionu klientů této ban-
kovní aplikace. 

BankID nabídne i zaručený podpis 
Společnost Bankovní identita přináší další digitální 

přelomovou službu – zaručený podpis smlouvy nebo 
dokumentu ve formátu PDF nazvaný BankID SIGN. 
Bude garantovat totožnost osoby, která smlouvu nebo 
jakýkoli jiný dokument podepsala, a to díky identifika-
ci prostřednictvím bankovní identity. V České republi-
ce zatím žádná všeobecně používaná forma digitálního 
podpisu není rozšířená. 

Bublina nebo jen greenwashing? 
Rychlé tempo růstu zelených investic a případný 

vznik bubliny, která by mohla časem prasknout. Před 
tím varuje centrální banka centrálních bank, Banka 
pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS). Valuace firem 
ze sektoru čisté energie jsou podle ní vysoko a zelené 
investování propisuje i na 
úvěrovém trhu. Loni trh 
pro ESG investování pře-
konal 35 bilionů dolarů, 
což je zhruba třetina cel-
kového globálního obje-
mu. V Evropě se připra-
vuje regulace proti tzv. 
greenwashingu, tedy 
„vymývání mozků“ poukazováním na domnělou nebo 
přehnanou zelenost investičních produktů. Ještě letos 
by mohl být zveřejněn návrh této napjatě očekávané 
regulace. ESG dluhopisy dosáhly v tomto roce 25% 
podílu v prodeji evropského dluhu, je to historický re-
kord. 

Amazon jde na Moravu 
Internetový prodejce Amazon buduje v Kojetíně na 

Přerovsku nové distribuční centrum, ve kterém vznik-
ne více než 2000 pracovních míst. Stavba logistického 
centra bude v průmyslovém parku na brownfieldu po 
bývalých usazovacích nádržích cukrovaru Kojetína do-
končena příští rok, jeho plné zprovoznění je napláno-
váno na rok 2023. Firma Amazon už zahájila nábor 
prvních zaměstnanců, zatím hlavně specialistů. Nábor 
pracovníků, kteří budou zpracovávat objednávky zá-
kazníků, je naplánován na druhé čtvrtletí 2022. 
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Vychází také  
ROČENKA - 
Průvodce poraden-
stvím a financemi 
2021 
 

PORADENSKÝ TRH 
• Tomáš Rampula: Čechy učí investovat současná situace 
na kapitálovém trhu  
• Češi utíkají před inflací ke zlatu  
• Jacek Makowski: Šifrujte, šifrujte, šifrujte! Na pozoru by se 
měli mít všichni, kdo pracují s osobními údaji svých klientů 
• 3 tipy, jak klientovi vysvětlit nutnost vytvoření  
finančního plánu  
 

HYPOTEČNÍ TRH 
BRUNCH: Každý pohár jednou přeteče 
• V bydlení ani v jeho financování se nic neochlazuje  
• Na vlastní bydlení si Češi nenašetří  
• Jak na financování nemovitostí, které dál zdražují? 
• Pokles cen nájemního bydlení se zastavil 
• Nedostupnost vlastního bydlení bude zvyšovat  
ceny nájmů ve velkých městech  
• Ideální bydlení podle věku 
• Pro mladé čím větší, tím lepší, pro starší je lákavější  
menší kompromis  
 

POJIŠŤOVNICTVÍ 
• Na zajištění zdraví myslí jen ti prozíravější 
• Rozmazlovat se a hýčkat vlastní zdraví?  
To se Češi teprve učí  
• Pojištění vozidel 2021 aneb 5P  
• Statistika nuda je, má však cenné údaje!  
• Abeceda povinného ručení. Co jste (možná) nevěděli o 
„POVku“  
• Sedm překvapení, která vás mohou potkat u připojištění 
autoskel  
 

INVESTICE 
• Spoření na penzi: mezi starým a novým „penzijkem“  
• J&T Investments pozměňuje svůj název  
• Jak investovat do umění  
 

Objednejte si předplatné  
na www.profipf.cz       
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