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Kolik vlastně Češi dluží 
Celkový dluh obyvatel evidovaný v bankovním a 

nebankovním registru klientských informací dosahoval 
na konci 3Q 2,87 bil. Kč a meziročně se tak zvýšil  
o 314 mld. Kč (nejvíc od za založení registrů před 20 
lety). Za vysokým nárůstem stojí především úvěry na 
bydlení, jejichž objem se zvýšil o 307 mld. na 2,37 
bil. Kč. Dluh z úvěrů na spotřebu vzrostl meziročně  
o 7 mld. a poprvé přesáhl hranici půl bilionu korun, 
vyplývá ze zprávy Czech Banking Credit Bureau. Při 
porovnání s daty ČNB ovšem téměř bilion korun nepo-
chází od bank. 

Nemovitosti dál zdražují 
Růst cen rezidenčních nemovitostí v České republi-

ce ve třetím čtvrtletí znovu překonával rekordy. Re-
kordní kvartální nárůst o 5 % si připsaly byty, když ve 
všech krajích zaznamenaly zdražení o nejméně 4 %. 
Dále o 4,8 % zdražily rodinné domy a o 5,1 % po-
zemky, jejichž ceny se meziročně zvýšily dokonce  
o 21,9 %, což je podle HB Indexu největší nárůst  
v desetileté historii indexu. Vysokou poptávku dále 
posilují obavy z inflace. 

Povolenky zase zdražují 
Cena emisních povolenek v Evropské unii poprvé 

překročila hranici 70 eur (zhruba 1780 korun) za tunu 
CO2. Systém obchodování s povolenkami byl v EU za-
veden v roce 2005 a růst cen z posledních měsíců je 
jedním z faktorů, které přispívají i k růstu cen energií. 

Start Národního plánu obnovy 
Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo projekt 

Národního plánu obnovy. Zveřejnilo totiž podmínky 
první dotační výzvy pro podnikatele, která se týká in-
stalace fotovoltaických systémů. Národní plán obnovy 
nabízí celkem 191 miliard korun, které mají pomoci 
nastartovat českou ekonomiku po pandemii. 

Fondové investice na rekordu 
Investice ve fondech kolektivního investování nabí-

zených v Česku dosáhly k 30. září 2021 výše 674 mi-
liard Kč. Jejich majetek od konce června vzrostl  
o 23,5 miliardy korun díky akciovým (+9 mld. Kč), 
smíšeným (+12 mld. Kč) i nemovitostním (+3 mld. 
Kč) fondům. Od začátku roku vzrostla hodnota fondů 
kolektivka o 85 miliard korun. 

PPF za Monetu připlatí 
Skupina PPF a Moneta Money Bank se dohodly na 

novém modelu financování spojení MMB a bankovní 
části PPF (Air Bank, český a slovenský Home Credit  
a firma Benxy). Akcionáři budou mít výhodnější pod-
mínky a MMB zároveň ohlásila návrh dividendy. Nová 
dohoda o financování vyžaduje nový souhlas 75 % 
akcionářů na valné hromadě MMB. 

Máme Superpojišťováka! 
Nejen pojišťovna UNIQA má 

radost – generální ředitel skupiny 
UNIQA v ČR a v SR Martin Žáček 
byl opět oceněn titulem Pojišťo-
vák roku 2021. Celkově se Pojiš-
ťovákem roku stal pošesté, jeden 
další titul přidal v roce 2019 i na 
Slovensku. 

Nálada se již v Evropě lepší 
Souhrnný index nákupních manažerů, který sleduje 

aktivitu v průmyslu i ve službách, za eurozónu v listo-
padu vystoupil na 55,8 bodu (z říjnových 54,2 bodů). 
Výsledek překonal veškerá očekávání analytiků v an-
ketě agentury Reuters, kteří naopak čekali oslabení 
na 53,2 bodu. Souhrnný index aktivity pro Německo  
v listopadu předběžně vystoupil na dvouměsíční maxi-
mum 52,8 z 52 bodů v říjnu, ale ekonomové předpo-
kládají, že růst v eurozóně ve čtvrtém čtvrtletí zpo-
malí. 

Broker kongres – zrušeno! 
Moc jsme se na Vás těšili příští týden na Broker 

kongresu. Bohužel vývoj epidemie a s tím spojená 
opatření nám neumožňují udělat kongres, který by-
chom si mohli všichni užít. Hned, jak to situace dovo-
lí, zašleme nový termín. Ačkoliv jsme nyní zklamaní, 
můžeme slíbit, že se vrátíme ve velkém stylu! 
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Aut se prodává méně 
Prodej nových osobních aut v Evropské unii v říjnu 

meziročně klesl o 30,3 % na 665 001. Informovalo  
o tom na svém webu Evropské sdružení výrobců auto-
mobilů (ACEA). Prodej se snížil čtvrtý měsíc po sobě  
a letošní říjen je nejhorším říjnem v historii záznamů. 
Nedařilo se hlavně skupině Volkswagen, z níž se nej-
hůře vedla Škoda Auto. V České republice byl ale po-
kles nových registrací mírnější. 

Rohlík jde do ciziny 
Rohlik Group příští rok začne pod novou značkou 

Sezamo (podle semínka sezamu) doručovat on-line 
nákupy nejprve v prvním pololetí v Itálii a Rumunsku, 
ve druhé půlce roku pak rozšíří službu i do Španělska. 
Společnost tak již bude působit v sedmi zemích. Ve 
stávajících zůstane pod dosavadními jmény, tedy Roh-
lik v tuzemsku, Kifli v Rakousku, Knuspr v Německu  
a Gurkerl v Rakousku.  

Vánoce si užijeme! 
Ani dlouhotrvající pandemie nezměnila chuť Čechů 

utrácet za Vánoce. Letos plánují za nákupy vydat  
v průměru 12 700 korun – nejvíc za dárky a jídlo, 
nejméně pak za vánoční výzdobu. Panující nejistota 
také neovlivnila 
rozhodnutí Čechů 
si na dárky půjčit. 
Letos to plánuje 
zhruba desetina re-
spondentů a v prů-
měru si chtějí vy-
půjčit 10 600 ko-
run. A to i přesto, 
že 95 % lidí si 
myslí, že půjčka na vánoční dárky není obecně dobrý 
nápad. Vyplynulo to z nedávného průzkumu České 
bankovní asociace (ČBA), který pro ni realizovala vý-
zkumná agentura Ipsos. 

Banky nabízejí digi-podpis 
Digitální podepisování vstupuje do Česka. Česká 

spořitelna, ČSOB a Komerční banka jako první banky 
na trhu přinášejí od 18. listopadu službu BankID SIGN, 
tedy zaručený podpis smlouvy nebo dokumentu ve for-
mátu PDF. Bude jednoznačně garantovat totožnost 
osoby díky identifikaci prostřednictvím bankovní iden-
tity. Zpětně lze také ověřit, kdo se podepsal. 

Powell asi dál povede Fed 
Prezident Spojených států Joe Biden v pondělí na-

vrhl, aby současný šéf americké centrální banky (Fed) 
Jerome Powell strávil v úřadu další čtyřleté období. 
Návrh ještě musí potvrdit Senát. Powellovo první 
funkční období skončí v únoru. 

Buď ESG nebo zhyň! 
Firmy v Česku plánují investovat přes sto miliard 

korun do životního prostředí, společenské odpověd-
nosti a řízení firmy (ESG) do roku 2025. Ačkoliv pouze 
čtvrtina firem má podle zprávy banky HSBC plán, jak 
dosáhnout uhlíkové neutrality, 65 % z nich chce v ná-
sledujících pěti letech při svém investičním rozhodová-
ní zohlednit kritéria v ESG. Jak hodnotí Franklin Tem-
pleton: ESG je nakonec příležitostí, věří investoři. Ce-
na za „E“ však bude velká. 

Allianz varuje 
Finanční svět není bezpečnější, naopak se znovu 

stává nebezpečnějším. Uvedl to Oliver Bäte, šéf ně-
mecké pojišťovny Allianz (největší v Evropě a jeden  
z největších správců majetku na světě přes 2,5 bilionu 
eur, tedy 63 bilionů Kč). „Všechna světla ve správě ri-
zik svítí červeně,“ prohlásil Bäte na konferenci. Pouká-
zal jak na ceny akcií v automobilovém i technologic-
kém sektoru, na pády finančních společností, tak ale  
i na slabší regulaci bankovního systému. 

Nemovitosti dál silně zdraží 
Nemovitosti zdraží až o 19 % kvůli vzrůstající ceně 

stavebnin a chybějícím pracovníkům. Nejvíce zdražují 
ocel, dřevo, plasty a izolační materiály. Realizace pro-
jektů pro nižší střední třídu a nízkopříjmové skupiny 
se některým developerům již nevyplatí. Vyplývá to  
z aktuální studie developerských společností H2/2021 
zpracované CEEC Research. 

Tesla? Kvalita klesla… 
Auta společnosti Tesla i elektrická SUV konkurenč-

ních značek patří mezi nejméně spolehlivé modely 
prodávané ve Spojených státech. Vyplývá to z průzku-
mu neziskové organizace Consumer Reports, která 
hodnotí výrobky a služby. 

Riziko i pro korunu 
Inflace a s ní spojený růst výnosů dluhopisů ve vy-

spělých zemích povede podle JPMorgan k poklesu kur-
zů měn zemí mladých tržních ekonomik v Evropě, na 
Blízkém východě a v Africe. Mezi jednotlivými zeměmi 
ale budou značné rozdíly, lépe si povede česká koruna 
či ruský rubl. 

Deadline pro uhlí, ale… 
Německé politické strany, které jednají o sestavení 

nové vlády, se shodly na tom, že se zaváží k opuštění 
výroby elektrické energie z uhelných zdrojů k roku 
2030. Ale pozor – podle nového průzkumu si polovina 
dotázaných Němců myslí, že plánované odstavení ja-
derných elektráren by mělo být „definitivně“ nebo 
„spíše“ odvoláno. 
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Stát chudý není, ale… 
Celkový majetek České republiky ke konci loňského 

roku činil 5,85 bilionu korun, meziročně tak stoupl  
o 4,2 %. Jde zejména o stavby, pozemky, movité věci  
i peníze na účtech. Vlastní kapitál ovšem má hodnotu 
jen 2,21 bilionu, zatímco půjčených má téměř 3,64 bi-
lionu korun (zejm ve státních dluhopisech). Česko jako 
účetní celek předloni vykázalo zejm. kvůli dopadům 
pandemie ztrátu 199 miliard korun, o rok dříve bylo  
v zisku zhruba 151 miliard korun. 

Nemovitosti nevynášejí 
Výhodnost investic do rezidenčních nemovitostí se  

v říjnu dále výrazně snížila. Vyplývá to z ukazatele 
UniCredit Bank. V říjnu index klesl meziměsíčně o 25 
procentních bodů na minus 1,06 %, čímž se dále zúžila 
příležitost vydělávat na rozdílu relativně drahých ná-
jmů a nízkých úrokových sazeb. 

Růst nižší a riziko hypoték 
Podle závěrů pravidelné mise Mezinárodního měno-

vého fondu v Česku stoupne letos naše ekonomika  
o 2,6 % a příští rok růst zrychlí na 3,5 %. V říjnu při-
tom fond počítal s letošním růstem o 3,8 % a v příštím 
roce s 4,5 %. MMF také varoval, že pro stabilitu ban-
kovního systému je rizikem poskytování hypoték. 

Innogy zdraží o 15 a 19 % 
Společnost inno-

gy od ledna zvýší 
cenu plynu o 15 % 
a cena elektřiny. 
Zákazníků 
s fixovanou cenou 
se zvýšení nedo-
tkne. Měsíční platba 
v typickém rodin-
ném domě stoupne u plynu o 270 korun, u elektřiny 
o 190 korun, uvedlo innogy v tiskové zprávě. 

Kdo je v Číně nejhodnotnější 
Asi to mnohé překvapí, ale až bronzovou pozici na 

burze v pevninské Číně zaujímá státní banka Industrial 
and Commercial Bank of China (tržní hodnota 1,55 bili-
onu jüanů), ač je podle objemu aktiv největší komerční 
bankou na světě. Na druhé pozici ji totiž vystřídal nej-
větší světový výrobce baterií pro elektromobily Con-
temporary Amperex Technology (1,59 bilionu jüanů, tj 
asi 5,6 bilionu Kč), když se ceny jeho akcií letos již 
zdvojnásobily a od svého uvedení na burzu v roce 2018 
přidaly 2600 %. Prvenství si nadále s náskokem drží 
čínský výrobce lihovin Kweichow Moutai s tržní hodno-
tou 2,33 bilionu jüanů. 

Firmy vidí velká rizika 
Pro firmy se stala hlavním rizikem ekonomika, což 

zmiňuje 60 % z nich. Z dalšího vývoje pandemie má 
obavy 54 % dotazovaných. Firmy dále označují za rizi-
ka nedostatek kvalitních zaměstnanců (46 %), změny 
v legislativě (40 %) a proměnu v potřebách zákazníků 
(34 %), vyplývá to z ČSOB indexu očekávání firem. 
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PORADENSKÝ TRH 
•  PETR BORKOVEC: Budoucnost vidím ve dvou  
konceptech. Jednak jsou to poradenské kanceláře,  
jednak franšízové pobočky  

•  Pětině Čechů na konci měsíce chybí peníze  
•  Komplexní, na míru šitá nabídka finančních produktů  
•  Inflace přehledně  
•  Od portfolií k lidem, aneb jak upevňovat  
a udržovat důvěru klientů  

  

HYPOTEČNÍ TRH 
•  Rekordní rok na hypotečním trhu.  
Zvládnou domácnosti splátky?  

•  Ceny nemovitostí porostou o dalších 9 %  
•  Kdo chce levnější hypotéku,  
musí ukázat energetický štítek  

  

POJIŠŤOVNICTVÍ 
•  Pojistnému trhu se daří  
•  Spokojenost s pojišťovnami roste  
•  Pojišťovny inovují produkty.  
Ruší limity nebo snižují spoluúčast  

•  Aktuální slevové kampaně na životní pojištění  
•  Petr Procházka: Podpojištění „covidem“ nehrozí  
•  BRUNCH: Realita a vize pojištění  
  

INVESTICE 
•  Miliardy natřené nazeleno. Zelené bondy nejsou  
jedinou komoditou, která trpí nejasnou kategorizací  

•  Kryptoměny může dlužník před insolvenčním  
správcem jednoduše skrýt  

•  Z nuly na sto. Měl by mimořádný růst ceny  
ropy znepokojovat investory?  
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