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Máme naspořené už 3 biliony 
Přestože spoření v bankách reálně až 4 % ročně 

prodělává, mají české domácnosti uloženo v bankov-
ních vkladech již 3 biliony Kč (z toho přes 2,5 bilionu 
na netermínovaných). Zadlužení domácností zatím 
ještě nedosáhlo 2 bilionů, z toho je ovšem přes 1,5 
bilionu úvěrů na bydlení. V posledních měsících se jen 
mírně přes 2 miliardy probouzejí i spotřební úvěry. 

Kapitálové rezervy nově 
Česká národní banka stanovila pěti největším tu-

zemským bankám sazbu kapitálové rezervy pro jiné 
systémově významné instituce. Nahradila dosud 
uplatňovanou kapitálovou rezervu ke krytí systémo-
vého rizika. Od října tak rezerva v případě ČSOB činí 
2,5 %, u ČS a KB 2 %, u UCB 1,5 % a u RB 0,5 %.  
U všech je sazba ve srovnání s dříve uplatňovanou re-
zervou nižší. Tato změna vychází z transpozice směr-
nice CRD V do českého právního řádu. 

Půjčka přes BankID 
Česká spořitelna díky bankovní identitě zjednodu-

šuje sjednávání spotřebitelské půjčky i pro klienty ji-
ných bank. Není potřeba scanovat osobní doklady a 
vyplňovat řadu údajů, stačí se jednoduše pomocí Ban-
kID ověřit u své banky. Celá žádost i schválení půjčky 
probíhá digitálně na pár kliků přímo v bankovnictví 
George. Spořitelna tak rozšiřuje nabídku svých slu-
žeb, když nedávno díky BankID zjednodušila založení 
účtu on-line nebo umožnila uzavřít doplňkové penzijní 
spoření. 

Máme silné banky i pojišťovny 
Nejnovější zátěžové testy ČNB českých bank a po-

jišťoven ukázaly, že oba sektory jsou i nadále odolné 
a připravené odolávat zhoršeným ekonomickým pod-
mínkám. Testy prošlo 15 tuzemských bank reprezen-
tujících zhruba 90 % aktiv celého sektoru, a 20 pojiš-
ťoven, jejichž tržní podíl podle hrubého předepsaného 
pojistného v roce 2020 činil 99,6 % trhu. 

Energie v šíleném růstu cen 
Ropa zdražila o další 2 %, což je nic proti cenám 

plynu (+7,5 %) nebo elektřiny (+13,3 %). Ropa je 
nejdražší za 7 let poté, co skupina OPEC+ odmítla 
vyšší nárůst denní produkce. Problém vyvolává 
zejména růst cen plynu (i vinou nedostatku jeho zá-
sob), kdy velkoobchodní ceny jsou meziročně o téměř 
600 % vyšší a aktuálně odpovídá cenám ropy na 
úrovni 200 dolarů za barel. Podle pravidel unijního tr-
hu se cena elektřiny tvoří v závislosti na ceně plynu. 
K tomu připojme vývoj energetických komodit za po-
slední rok podle Bloombergu: cena uhlí vzrostla o his-
torických 313 %, zemní plyn o 128 % a ropa meziroč-
ně téměř zdvojnásobuje hodnotu při 98,7% zhodno-
cení. 

I firmy jsou zločinci 
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 

(418/2011 Sb.) umožňuje stíhat, odsoudit a potrestat 
právnickou osobu, která spáchala trestní čin. Evidova-
ný záznam v Rejstříku trestů vedeným Ministerstvem 
spravedlnosti ČR má podle databází poradenské spo-
lečnosti Dun & Bradstreet 726 firem, z toho 531 ak-
tivních a 195, které byly již vymazány z obchodního 
rejstříku. 

REKOpůjčka bez vstupáku 
Raiffeisen stavební spořitelna nyní nabízí sjednání 

svého vlajkového produktu REKOpůjčka bez vstupního 
poplatku. Standardní poplatek jinak činí 1 % hodnoty 
úvěru, takže klient v případě půjčky ve výši 1 milionu 
ušetří 10 tisíc korun. Základní úroková sazba začíná 
na 4,35 % p. a., s bonusy se lze dostat na 4,10 % p. a. 

Zbrojovce se daří 
CZG. Ta se dostala mezi finalisty soutěže European 

Small and Mid Cap Awards 2021. Je tak vůbec první 
českou firmou, která se v soutěži dostala až do finálo-
vého kola a bude moci bojovat o celkové vítězství.  
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Bankovní vklady a úvěry (mil. Kč)

Vklady Úvěry



UNIQA má nový fond 
V září spustila UNIQA investiční společnost nový 

otevřený podílový fond UNIQA Future Trends, který 
bude investovat do témat a sektorů, které aktuálně 
formují dnešní podnikání i společnost, a mají i přesah 
do budoucnosti. Soustředí se tak např. na čisté tech-
nologie, digitalizaci či fintech, ale také na firmy reagu-
jící na probíhající přeměnu struktur a potřeb obyvatel 
naší planety. Otevřený podílový akciový fond v čes-
kých korunách má doporučený investiční horizont 7 a 
více let. Investovat mohou stávající i noví klienti již od 
500 Kč. 

Desetina Čechů má s dluhy problém 
Podíl rizikově zadlužených Čechů letos dosáhl  

11 %. Četnější je u mužů, často ve věku mezi 27 až 
53 lety, se základním vzděláním a žijících mimo Prahu. 
Podle letošního průzkumu ČBA má zkušenost s půjčka-
mi 83 % obyvatel a bezmála 43 % Čechů splácí nyní 
nějaký úvěr. Pořídili si na něj především auto či mo-
torku (13 %) nebo zrekonstruovali byt (11 %). Nej-
častěji dluží do dvou set tisíc korun. Téměř dvě třetiny 
Čechů si půjčku, kterou momentálně splácí, vzaly kvůli 
nedostatku hotovosti. Pětina nechtěla čekat, než si na-
šetří. 

O akciích z kuponovky 
Centrální depozitář 

cenných papírů (CDCP), 
který vede evidenci zakni-
hovaných cenných papírů 
a vypořádává obchody na 
pražské burze, říká, že 
spustil novou online služ-
bu, pomocí které lidé zís-
kají informace především o akciích nabytých v rámci 
kuponové privatizace. 

Stovky hodin „papírování“ 
Průměrná malá firma v ČR vynaloží na papírování a 

byrokracii 272 hodin ročně. Proti loňsku je to zhoršení 
o 49 hodin. Za nárůstem je především zavádění vlád-
ních opatření proti šíření koronaviru. Vyplývá to z vý-
sledků pátého ročníku Indexu byrokracie, který zpra-
covává Liberální institut. 

ČNB schválila vlastníky Pillow  
Investiční skupina RSJ se v roce 2020 rozhodla ka-

pitálově vstoupit do Pillow pojišťovny, a.s., (resp. její 
mateřské společnosti Simply Fair Insurance a.s.) a ny-
ní schválila ČNB akvizici 78,6% podílu od předchozích 
akcionářů. Zbylá část akcií zůstává v držení zakladate-
lů. Z 50 největších poradenských společností jich s Pil-
low spolupracuje 45 a se zbývajícími jedná o zahájení 
spolupráce. 

Dividendová hvězda „drží“ 
Philip Morris ČR hlásí za 1. pololetí pokles čistého 

zisku o 0,3 % na 1,7 miliardy korun, ale v tomto ob-
dobí zvedl konsolidované tržby bez spotřební daně a 
DPH na 8,89 mld. Kč proti 8,57 mld. Kč loni. 

Banky zvyšují úroky vkladů 
V reakci na kroky ČNB zvýšila Banka CREDITAS 

úrokové sazby u spořicích produktů: Spořicí účet+ bu-
de 1,3 % p. a. pro část vkladu do 350 tisíc korun a 0,7 
% pro část vkladu nad 
tento limit. Stejné sazby 
bude mít i dětský účet 
Spoření Richee Junior. 
Trinity Bank reaguje tím, 
že zvedla úrokovou sazbu 
na spořicím účtu na 1,58 
% p.a., což přesahuje o 
0,08 p.b. reposazbu ČNB. 
Hello bank! zvýšila úrok na spořicím účtu na 1 % roč-
ně pro všechny klienty u úspor do 200 tisíc Kč. Banka 
nově také nabízí Hello půjčku s úrokem již od 3,89 % 
p.a. 

Inflace vydrží déle 
Celosvětové problémy v dodavatelských řetězcích 

brzdící růst světové ekonomiky by se mohly ještě 
zhoršit a udržovat inflaci na zvýšené úrovni po delší 
dobu. Uvedli to podle agentury Reuters představitelé 
předních centrálních bank na on-line fóru o centrálním 
bankovnictví, které uspořádala ECB. 

Nebyl důvod otálet 
Vetší skok sazeb ČNB než očekávaných 0,5 % sice 

byl trochu překvapivý, ale hlasováním 5:2 vyslala jas-
ný signál. „Nešlapeme na brzdu, spíš jen trochu uvol-
ňujeme nohu z plynu“, vysvětlil Tomáš Holub: „Stále 
jsme na uvolněné měnové politice…“ Svádět rychlý 
růst inflace na „import“ není na místě, protože více 
než z poloviny jde o vnitrostátní vlivy (tzv. jádrová in-
flace v srpnu dosáhla 4,8 %). Tak je nutno přemýšlet 
o reálných kategoriích – podobně jako při 1% nomi-
nálním výnosu a 4% inflaci = ztráta 3 %, tak reálná 
úroková míra při reposazbě 1,5 a inflaci 4 % = reálná 
sazba -2,5 %. Stále je výnosné se zadlužit! 

Stát dluží víc než domácnosti 
Dluh vládních institucí ČR stoupl ve druhém čtvrtle-

tí meziročně o 252,2 miliardy Kč na 2,517 bilionu ko-
run (domácnosti necelé 2 biliony). Míra zadlužení 
vzrostla proti loňsku z 39,6 % HDP, který představuje 
výkon české ekonomiky, na 42,7 % HDP. Ve srovnání 
s letošním prvním čtvrtletím byla ale podle ČSÚ o 1,3 
procentního bodu nižší (díky růstu HDP), ačkoli dluh 
stoupl o 4,5 miliardy korun. 
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Denně aktuální zprávy ze světa financí  
a finančně-poradenského trhu  
na našem webu www.profiPF.cz 
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Split akcií SAB Finance 
ČNB schválila společnosti SAB Finance rozdělení 

hodnoty akcie na více akcií v poměru 1:10. Jedna pů-
vodní akcie se rozdělila na deset akcií s cenou (místo 
10 600 Kč) 1060 Kč. To se ovšem žádným způsobem 
nedotkne práv akcionářů. K 19. září vyplatila společ-
nost svým investorům mimořádné zhodnocení v podo-
bě pololetní dividendy ve výši 265 Kč před zdaněním 
na akcii, což je v poměru k obvyklé tržní ceně výnos  
5 % p.a. 

Stačí fotografie auta 
Allianz úspěšně pokračuje v naplňování své strate-

gie být digitální pojišťovnou. Nově mohou klienti využít 
možnosti digitální prohlídky svého vozu. Už žádné do-
mlouvání termínů pro fyzické prohlídky. Klient si může 
vozidlo nafotit bezprostředně po sjednání pojištění. Ne-
musí si pořizovat žádnou další aplikaci a fotografie na-
hraje on-line přímo přes responzivní web. Stačí, když 
přes odkaz, který dostane formou SMS nebo e-mailu 
nahraje on-line fotografii. 

Nová HR ředitelka Slavie 
Kompletní personální agendu 

ve Slavia pojišťovně převzala 
nová HR ředitelka Kristýna Po-
spíšilová. Na novou pozici při-
chází s více než desetiletou pra-
xí z oblasti HR. Jejím předcho-
zím působištěm byla pojišťovna 
Kooperativa, zkušenosti získala i v oblasti státní správy 
či v automobilovém sektoru. 

Spořka jde na online 
Klienti České spořitelny už nemusí na pobočku, na 

online schůzkách se bankéři s klienty spojí přes video. 
Od října začíná s klienty přes videohovory komunikovat 
prvních 500 bankéřů, což plně nahrazuje návštěvu po-
bočky. Klienti se mohou přes video poradit o svých fi-
nancích a sjednat jakoukoli službu či produkt Spořitel-
ny v prostředí internetového bankovnictví George. No-
vinku doprovodí nová kampaň v rámci svého dlouhodo-
bého konceptu #silnější. 

Sazby hypoték (po)rostou 
V návaznosti na dlouhodobý růst ceny zdrojů na tr-

hu skupina ČSOB zvyšuje úroky u hypoték pro tří, pěti 
a sedmiletou fixaci o 0,3 %. K navýšení dojde od pon-
dělí 11. října a nově bude sazba u nejčastěji využívané 
hypotéky s fixací na 5 let ve výši 2,99 %. Česká spoři-
telna s účinností od 7. října zvyšuje úrokové sazby hy-
poték a Hypoúvěru od Buřinky v průměru o 0,4 %, u 
nejoblíbenější fixace na 8 let bude nově začínat na 
3,14 % ročně. 

Pojištění s asistenční službou 
Asistenční služby k pojištění auta zdarma a pro 

všechny. To aktuální nabízí ČSOB Pojišťovna v rámci 
své kampaně s názvem Mějte za volantem pohodu. Ať 
už si klient sjedná povinné ručení nebo havarijní pojiš-
tění, má jistotu pomoci od asistenční služby jak při do-
pravní nehodě, tak při poruše. 

Vybíráme to nejzajímavější z aktuálního 
čísla PROFI Poradenství & Finance 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOGRAFIKA 
• Růstový trend potvrzen 
 
PORADENSKÝ TRH 
• Tomáš Rampula: Čechy učí investovat  
současná situace na kapitálovém trhu  
• Češi utíkají před inflací ke zlatu  
• Jacek Makowski: Šifrujte, šifrujte, šifrujte!  
• 3 tipy, jak klientovi vysvětlit nutnost  
vytvoření finančního plánu  
 
HYPOTEČNÍ TRH 
• BRUNCH: Každý pohár jednou přeteče 
• Na vlastní bydlení si Češi nenašetří  
• Jak na financování nemovitostí,  
které dál zdražují? 
• Pokles cen nájemního bydlení se zastavil 
• Ideální bydlení podle věku 
 
POJIŠŤOVNICTVÍ 
• Na zajištění zdraví myslí jen ti prozíravější 
• 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 připo-
jištění 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/predplatne       
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Znečišťovatelé zaplatí chudším 
Rakouská vláda hodlá zavést od července příštího 

roku novou uhlíkovou daň, kdy spotřebitelé budou mu-
set zaplatit 30 eur (asi 760 Kč) za každou tunu CO2. 
Vybrané finance pak kabinet chce přerozdělovat mezi 
občany ve formě takzvaného klimatického bonusu. 

Ještě nižší nezaměstnanost 
Nezaměstnanost v Česku v září klesla na 3,5 % ze 

srpnových 3,6 %. Nižší byla naposledy loni v dubnu, 
před rokem v září dosahovala 3,8 %. V září evidoval 
Úřad práce 262 142 uchazečů o zaměstnání, zhruba  
o 5700 méně než před měsícem a o téměř 14 900 mé-
ně než loni. Zaměstnavatelé ke konci září nabízeli v 
úřadech práce 357 911 volných pracovních míst – sice 
asi o 5200 méně než v srpnu, proti loňskému září jich 
ale přibylo téměř 41 300. 

Kooperativa zvýhodňuje TNÚ 
Jednorázové zvýhodnění 500 tisíc Kč za trvalé ná-

sledky úrazu, kdy dosáhne celkové hodnocení trvalých 
následků úrazu minimálně 50 %, získají klienti, kteří si 
v období od 1. 10. do 31. 12. 2021 sjednají novou 
smlouvu s připojištěním trvalých následků úrazu nebo 
dodatek ke stávající pojistné smlouvě s pojistnou část-
kou na toto riziko ve výši minimálně 500 tisíc Kč (pro 
produkty FLEXI i NA PŘÁNÍ). Zvýhodnění pak Koopera-
tiva garantuje po celou dobu pojištění a platí pro 
smlouvy sjednané pro dospělé osoby i děti. 

J&T I. s. změnila vedení 
Od října posilují 
představenstvo J&T 
Investiční společ-
nosti Tomáš Marti-
nec (foto vlevo) a 
Michal Kubeš. Marti-
nec ve skupině J&T 
už historicky působil 
a bude ze své funk-
ce generálního ředi-

tele zodpovědný za budování expertízy při dlouhodo-
bé, strategické alokaci aktiv. Kubeš pak bude zodpoví-
dat především za finanční a provozní řízení, jakož i 
skupinovou koordinaci aktivit na poli správy fondů 
včetně spolupráce s investiční společností AMISTA, se 
kterou skupina J&T v letošním roce uzavřela strategic-
ké partnerství. Daniel Drahotský, stávající generální 
ředitel J&T Investiční společnosti, skupinu po více než 
10 letech opouští. 

Německá inflace „dohnala“ tu naši 
Meziroční růst spotřebitelských cen v Německu v 

září zrychlil na 4,1 %a ze srpnových 3,4 %. Znamená 
to nejvyšší inflaci za posledních 28 let. V předběžné 
zprávě harmonizované s metodikou výpočtu v EU za to 
podle spolkového statistického úřadu může řada důvo-
dů – od nízkých cen v roce 2020 až po ekonomické 
dopady pandemie nemoci covid-19. Hospodářská ome-
zení vedla k výpadkům ve výrobě a k narušení doda-
vatelských řetězců. Inflace se tak už v srpnu dostala 
výrazně nad cílovou úroveň ECB, která v červenci zvý-
šila inflační cíl pro střednědobý horizont na 2 %. 

 

Vybíráme  
z ročenky  
Průvodce  
poradenstvím  
a financemi 
2021 

EKONOMIKA 
• iPhone a „Ostblock diskont“ 
• Tomáš Sedláček: Musíme se naučit být  
svými vlastními šéfy 
 

FINANČNÍ PORADENSTVÍ 
• Uplynulých deset let ve finančním poradenství:  
kde jsme a kam míříme? 
• Na poradenský trh se kladou stále větší legislativní 
nároky a regulace 
• Tomáš Cidlinský, Jiří Cepák: Cíl hypotéka přeplněn  
 

HYPOTÉKY 
• Marek Rokoský: Reverzní hypotéka korektně  
• Rekonstrukce jako nový fenomén hypotečního trhu 
• Budoucnost a vývoj hypotečního trhu  
 

STAVEBNÍ SPOŘENÍ 
• Ondřej Čtvrtečka: Buřinka jako inovátor 
• Stavebko jako pomocník pro financování bydlení  
i za deset let 
 

POJIŠTĚNÍ 
• Jan Andrijko: Online je nový standard,  
ale pořád za ním stojí lidé 
• Ivan Špirakus: Pojištění bez pojišťováků je nesmysl 
• Prognóza vývoje pojistného trhu 
 

PENZIJNÍ SPOŘENÍ 
• Role penzijního spoření bude jen posilovat 
• Tomáš Vaníček: Jak správně na důchodovou rentu? 
 

INVESTICE 
• Jak dlouho vydrží „nekonečný“ růst kapitálových trhů? 
• Technologie, generační střet a zelený úděl 
• Viktor Hostinský: Edward je revolucí v investování 
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