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Hypotéky ještě „jedou“

Autoland: zavíráme

Růst průměrné úrokové sazby podle Fincentrum
Hypoindexu zrychlil na 2,43 % a objemy i počty brzdí.
Banky v září poskytly hypotéky za více než 30,5 miliardy korun a trh tak již pokořil letos 300 miliard korun sjednaných hypoték. Další růst sazeb oznámila
skupina ČSOB od 25. října u všech fixací hypoték,
u nejčastější 5leté fixace a LTV 80 na 3,59 %, u delších fixací o 0,5 %. Jednoleté a tříleté fixace porostou
ještě výrazněji.

Vláda chystá pomoc pro automobilový sektor, zasažený nedostatkem čipů. Soustředí na ochranu pracovních míst. Rozsah pomoci se odhaduje na cca 500
mil. Kč/měsíc. Automobilka Škoda Auto zastavila
v pondělí výrobu na následující dva týdny kromě linky
v Kvasinách. Zaměstnanci jsou doma a pobírají 80 %
mzdy, kam se počítají i bonusy. Podle odborů to odpovídá zhruba dennímu výdělku. Není vyloučeno, že
automobilka bude stát až do konce roku.

Státu dluh pěkně roste

Fincentrum Hypoindex (%)
3,1
2,9
2,7

2,43
2,5
2,3
2,1
1,9

Elektřina o třetinu, plyn o polovinu

1,7
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Státní dluh letos ke konci září stoupl o 284,2 miliardy korun na 2,334 bilionu korun. Údaje z počátku
října potvrdilo ministerstvo financí v Čtvrtletní zprávě
o řízení státního dluhu. V samotném třetím čtvrtletí
dluh díky předfinancování z prvního čtvrtletí v době
příznivých sazeb klesl o 82 miliard korun. Na každého
Čecha tak hypoteticky připadá dluh zhruba 218 000
korun.

2021

Fio fondy mají miliardu
Majetek spravovaný ve Fio fondech Fio investiční
společnosti dosáhl miliardovou hranici. Oba fondy se
mohou pyšnit velmi slušnou výkonností, kdy od začátku roku dosáhly na zhodnocení 30 % (Fio fond domácího trhu) a 20 % (Fio globální akciový fond).

Vývoj je dramatický: energetická společnost ČEZ
zdraží od ledna elektřinu i plyn. Generální ředitel ČEZ
Daniel Beneš odhaduje nárůst cen u elektřiny asi
o třetinu a u plynu o polovinu až dvě třetiny. Podle
rozhovoru pro HN se zdražení bude týkat zákazníků,
kteří nemají cenu na příští rok zafixovanou.

Výrobní ceny letí vzhůru

Obrat českých e-shopů ve 3Q podle společnosti
Shoptet dosáhl 46,8 mld. Kč. Meziročně si internetoví
prodejci polepšili o 3 %, proti roku 2019 o pětinu.
Největší nárůst ve srovnání s 2Q zaznamenaly
e-shopy nabízející investiční zlato a numismatiku, jak
vyplývá z dat firmy Shoptet.

Meziroční růst cen průmyslových výrobců v září po
(již desátém) meziměsíčním růstu o 0,7 % zrychlil na
9,9 %, nejvíc od března 1993. Meziročně se ceny
obecných kovů a kovodělných výrobků zvýšily
o 28,1 % a chemických látek a výrobků o 39,1 %. Při
hodnocení podle hlavních průmyslových skupin
vzrostly především ceny meziproduktů o 19,8 %
a energií (zatím pouze) o 11,6 %. V zemědělství se
ceny zvýšily o 8,4 % a také ve stavebnictví, kde podle
odhadů cen stavebních prací rostly o 6,8 %.

Přes Refinanso už 10 miliard

Neplatičů je méně

e-shopy dál rostou

Od startu revoluční bankovní online služby Refinanso.cz Monety Money Bank si hypotéku za účelem
refinancování zřídilo z pohodlí domova zhruba 5300
klientů v objemu přes 10 miliard korun. V prvním pololetí příštího roku se MONETA chystá plně digitalizovat sjednávání hypoték nových.

V Registru fyzických osob SOLUS mělo ke konci září negativní záznam 463 tisíc osob (proti 520 tisícům
ke konci září 2020), které dlužily 35,6 miliard korun.
Z Ústeckého a Moravskoslezského kraje pochází
téměř třetina všech osob s dluhem po splatnosti evidovaným v negativním registru SOLUS.

https://sabservis.cz/
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OECD varuje vyspělé země

Soutěž finanční gramotnosti

Připravte se na slabý růst ekonomiky a reformu
penzijního systému – organizace upozorňuje, že náklady spojené se splácením dluhů, které vznikly
v rámci boje proti pandemii covidu-19 a jejím dopadům na domácnosti a podniky, v příštích desetiletích
zastíní mnohem rozsáhlejší rozpočtové problémy. Ty
budou souviset například s růstem nákladů na financování penzijního systému a zdravotní péče v důsledku
stárnutí populace.

V 11. ročníku se jako každý rok utkají tisíce školáků v Soutěži finanční gramotnost. Mohou se do ní hlásit děti prostřednictvím svých škol až do poloviny prosince. Od nejmenších až po studenty na střední si
v rámci svých věkových skupin porovnávají své znalosti o hospodaření a fungování světa peněz. Ty nejlepší čeká jarní finále v dubnu v Praze na půdě ČNB.

Rusko dál drží „kohoutek“
Jak hlásí agentura Bloomberg, Rusko ponechává
dodávky zemního plynu do Evropy pro příští měsíc
omezené, ukazují čísla z aukcí. Podle provozovatele
plynovodu Nord Stream 2 AG sice první rameno může
spustit provoz, ale stavba stále čeká na schválení německých úřadů. Goldman Sachs Group zvýšila svoji
prognózu pro ceny evropského plynu, a to hned
o 70 % – Rusko prý jasně naznačilo, že bez Nord Stream 2 víc plynu nebude.

Nová ředitelka HR v ING
Novou ředitelkou lidských zdrojů v bance ING
Česká republika je od října
Eliška Holubičková. Ve
funkci vystřídala Hedviku
Holou, která nově zastává
regionální pozici v rámci
skupiny ING. Hlavními úkoly Elišky Holubičkové bude
provést zaměstnance probíhající transformací na banku specializující se čistě na korporátní bankovnictví a
implementace hybridního způsobu práce, kdy zaměstnanci kombinují práci z domova a z kanceláře.

Elektřina bez DPH i OZE
Dva měsíce bez DPH, menší odběratelé i bez OZE,
schválila česká vláda. DPH by chtěla nulové i v příštím
roce. Z rozpočtu tak ubude z DPH miliarda korun měsíčně, za OZE ročně asi 8 miliard korun. Německo
(zatím) sníží o 42,7 % poplatek na podporu OZE
(výpadek příjmů z přirážky stát vyrovná dotací 3,25
miliardy eur).

Naléhavé varování IEA
Mezinárodní energetická agentura IEA vydala varování doprovázející vydání její zprávy World Energy
Outlook 2021, že pokrok v oblasti čisté energie je
„příliš pomalý na to, aby se globální emise dostaly do
trvalého poklesu směrem k čisté nule“. Na světových
trzích s energií hrozí i nadále cenové turbulence, protože „neinvestujeme dostatečně na to, abychom pokryli... budoucí energetickou potřebu, a tato nejistota
připravuje půdu pro budoucí nestabilní období.“

ESG pro každého
Česká spořitelna představuje novou produktovou
řadu podílových fondů ESG Mix – ESG Mix 10, ESG Mix
30 a ESG Mix 50. Součástí portfolia těchto smíšených
podílových fondů jsou dluhopisy a akcie vydávané firmami, které splňují standardy odpovědného a udržitelného podnikání.

Rychle proti inflaci
Mezinárodní měnový fond vyslal ostré varování
před inflací. Centrální banky před ní musí být „velmi
na pozoru“ a MMF jim doporučuje raději jednat rychleji
okamžitě, než hasit rozsáhlejší požár s většími škodami později.

Průmysl ještě žije
Průmyslová výroba v eurozóně v srpnu meziročně
vzrostla o 5,1 % proti předchozím rev. 8,0 %, ale meziměsíčně klesla o 1,6 % proti předchozímu rev. růstu
o 1,4 %. Hospodářské instituty ale sníží letošní výhled
německé ekonomiky na 2,4 % z dříve uváděných
3,7 %. Na vině jsou problémy s dodávkami, které brzdí hospodářské oživení.

Varování před LiteGap
ČNB upozorňuje na činnost obchodní platformy LiteGap, která nabízí online obchodování s investičními
nástroji typu forex a akcie. Firma nemá žádné oprávnění k poskytování investičních ani jiných služeb na finančním trhu v ČR.

Kdo za ty energie může?
Nepromyšlená energetická politika přispěla k vysokým cenám energie. Nesvádějme vše na Brusel a EU,
od počátku jde o selhání národních vlád, píše bývalý
šéf ČEZ a bývalý vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Jsou zcela ignorovány připomínky
a názory odborníků, fyzikální zákony i přírodní podmínky jednotlivých zemí.

I v USA letí ceny vzhůru
Index výrobních cen v USA v září meziměsíčně
+0,5 % (odhad trhu +0,6 %), meziročně +8,6 %
(odhad +8,7 %)

http://www.profiPF.cz
Denně aktuální zprávy ze světa financí
a finančně-poradenského trhu
na našem webu www.profiPF.cz
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Čína prudce brzdí
Růst čínské ekonomiky ve třetím čtvrtletí meziročně
zpomalil na 4,9 ze 7,9 %. Na vině byla horší situace ve
stavebnictví a omezení spotřeby energie v továrnách,
které brzdí oživování ekonomiky po pandemii. Růst byl
slabší, než se čekalo, např. analytici v anketě agentury
Reuters odhadovali růst o 5,2 % (loni za 3. kvartál byl
růst také 4,9 %), ale údaj za letošní třetí kvartál představuje další zpomalení proti prvnímu čtvrtletí, kdy se
HDP zvýšil o 18,3 %.

Vybíráme to nejzajímavější z aktuálního
čísla PROFI Poradenství & Finance

PVZP opouští Asociaci pojišťoven
Pojišťovna VZP, a.s. požádala prezidium České asociace pojišťoven o vystoupení, aby se mohla plně věnovat zákonem svěřenému úkolu v oblasti zdravotního
pojištění cizinců. PVZP tak bude činit v souladu se zákonem ve veřejném zájmu ochrany zdraví cizinců a garance úhrady zdravotnickým zařízením a bude se snažit
řešit i problémy obtížně pojistitelných cizinců formou
zvláštní úhrady.

Auta v Evropě zkrátka nejedou
Podle ACEA se prodej nových osobních automobilů
v EU v září meziročně snížil o 23,1 % na 718 598 vozů.
Jde o nejnižší počet za měsíc září od roku 1995. Pokles
byl z velké části
způsoben nedostatečnou nabídkou
vozidel v důsledku
přetrvávajícího globálního nedostatku
polovodičů, který
způsobila pandemie
covidu-19.

PPF prodal 30 % CETIN
Skupina PPF Group a singapurský státní investiční
fond GIC uzavřely dohodu, na základě které získá GIC
30 % v CETIN Group. Původně Česká telekomunikační
infrastruktura dnes kromě české kabelové sítě vlastní
aktiva také na trzích v Srbsku, Bulharsku či Maďarsku.
Agentura Bloomberg ovšem už na jaře tohoto roku odhadla, že hodnota skupiny CETIN se pohybuje okolo
175 miliard korun. Vypořádání transakce podléhá
schválení příslušných regulačních úřadů.

Mýtné se rozšíří
Síť zpoplatněných silnic, tedy těch, na nichž se platí
mýtné, by se měla rozrůst o dalších 380 kilometrů. Kamiony by tak měly platit za průjezd tahy jako například
z Plzně do Klatov a dále do Vodňan nebo z Jihlavy
k Hatím na česko-rakouské hranici. Státu by to mělo
vynést podle MF Dnes zhruba 400 milionů korun.

Pozor na maily od pošty
Českem se šíří vlna podvodných e-mailů vydávajících se za zprávu od České pošty. Snaží se uživatele
přimět k zadání osobních údajů nebo zaplacení za doručení. Zprávy odkazují na podvodné stránky, které
nemají s Českou poštou nic společného. Uvedla to bezpečnostní firma Check Point.
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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

www.profipf.cz

Objednejte si předplatné
na www.profipf.cz/predplatne
strana 3

Zkapalněný plyn chce Čína
Velké čínské energetické společnosti jednají s americkými exportéry o dlouhodobých smlouvách na dodávky LNG z USA. Podle agentury Reuters přicházejí
informace o jednáních v době zvýšených obav ohledně
zabezpečení energetických potřeb Číny, za kterými
stojí prudký vzestup cen plynu a výpadky v dodávkách
elektřiny.

Na burzu jde FIXED.zone
Ze sklepa rodinného domu až na Burzu cenných papírů Praha. To je reálný příběh úspěchu české společnosti FIXED.zone, která obdržela souhlas ČNB k veřejné nabídce akcií. Akcie předního evropského výrobce
příslušenství pro mobilní zařízení bude možné upsat
v rámci veřejné nabídky (IPO) prostřednictvím člena
burzy v termínu od 19. října do 2. listopadu 2021. Následně se s akciemi FIXED.zone bude obchodovat na
trhu START pražské burzy.

BC i Moneco slaví
V srpnu oslavil své první výročí fond OK Smart Opportunity, který před rokem uvedla na trh jako svůj
vůbec první fond MONECO investiční společnost spadající do skupiny Broker Consulting. Fond je určen zkušeným investorům, kterým dnes spravuje finanční prostředky v celkovém objemu 208 milionů korun.

ECB dluhům „pomůže“ ještě víc
Podle zdrojů listu FT zkoumá ECB možnost zvýšit limit na nákup dluhu vydaného mezinárodními tělesy,
jako je třeba EU, ze současných 10 %.

Mlaďoši netuší…
Mladým Čechům ve věku od 20 do 25 let se nechce
příliš zadlužovat, ale když, tak, preferují bankovní
úvěr, anebo půjčku v rámci rodiny. Nejčastěji si berou
úvěr na automobil nebo jeho opravu, na dovolenou či
na vzdělávací kurz. Nákup na splátky pak využívají na
dražší mobil nebo notebook. Většina dvacetiletých počítá s tím, že do 5 až 10 let budou řešit hypotéku, ale
podle údajů společnosti Home Credit netuší, že pozitivní úvěrová historie by jim mohla při žádosti o hypotéku pomoci.

Nespolehlivých plátců DPH je víc
Ke konci třetího kvartálu bylo v ČR podle Dun &
Bradstreet registrováno 23 095 subjektů, které nespolehlivě odvádí DPH nebo závažným způsobem porušují
povinnosti vztahující se ke správě daně. To je o 7 %
víc než ve srovnatelném období loňského roku.

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

Evropu prý čeká dieta
Evropské ekologické cíle obsažené ve strategii Od
vidlí po vidličku neboli Od zemědělce ke spotřebiteli
(Farm to fork strategy) sníží zemědělskou produkci
v EU o pětinu. U některých plodin to bude až o 30 %,
hovězí zdraží o 60 %, řekl na základě zahraničních
studií předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.
Jde pouze o jednu z mnoha strategií, které budou mít
daleko větší kumulativní dopad.
č. 38/2021
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