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Zdražování ještě zesílí 
Inflační tlaky v české ekonomice ještě nepolevují. 

Jen za poslední měsíc se ceny v průmyslu zvýšily 
o 1,2 % a meziročně byly vyšší už o 13,5 % (přímo 
ve zpracovatelském průmyslu o 15,4 %) – nejvíc 
v historii. V zemědělství rostly o 14,6 % a ve staveb-
nictví o 7,9 %. Vše se primárně točí kolem kovů, ro-
py, chemie a dřeva obecně vliv vysokých cen komodit 
na trhu, který se následně promítá i do cen, za které 
výrobci prodávají. V listopadu se navíc začaly proje-
vovat třeba i ceny elektrické energie, která sice už 
několik měsíců prudce zdražuje, avšak v inflaci zatím 
moc vidět nebyla 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děsivá „světová sekera“ 
Světový dluh dosáhl v loňském roce v důsledku 

pandemie covidu-19 rekordní výše 226 bilionů dolarů 
(5,1 biliardy Kč). To podle MMF představuje 256 % 
světového HDP. Znamená to nárůst o 28 procentních 
bodů, tedy nejvíce od druhé světové války. Jen sa-
motné vládní dluhy nyní představují téměř 40 % cel-
kového světového dluhu (99 % HDP), což je podle MMF 
nejvyšší podíl od poloviny 60. let minulého století. 

Fio dluhopisy na dračku 
Hned v průběhu prvního dne obchodování si Fio 

dluhopisy koupily stovky klientů celkem za 135 milio-
nů Kč, tedy prakticky čtvrtinu první z první tranše. 

Kdo koupí „naše“ zásobníky? 
Německý energetický koncern RWE chce příští rok 

prodat šest zásobníků plynu na českém území. Očeká-
vá zisk kolem 500 milionů eur (12,6 miliardy korun), 
uvedl na svém webu deník Handelsblatt s odvoláním 
na osoby obeznámené s chystanou transakcí. 

Kdo nevěří, ať tam běží… 
Nové prognózy ECB údajně předpokládají, že infla-

ce zůstane v letech 2023 i 2024 pod 2% cílem. 

100 miliard sama ČSOB 
ČSOB letos poskytla klientům v tomto roce hypoté-

ky v objemu přesahující 100 miliard korun. Jde 
o nejvyšší objem v historii skupiny. V počtu sjedna-
ných hypoték výsledek mírně zaostává za rokem 
2016, kdy na trhu panovaly vůbec nejnižší úrokové 
sazby. 

Hypotéky nebudou zelené 
ČSOB říká, že přejme-

nuje zelené produkty 
podle nařízení EU. Napří-
klad Zelená hypotéka se 
bude nově jmenovat Hy-
potéka na úsporné bydle-
ní. Zelená Půjčka na byd-
lení se bude jmenovat 
Půjčka na úsporné bydlení a Zelený meziúvěr přejme-
nuje na Meziúvěr na úsporné bydlení. Zelená Auto-
půjčka bude nově Půjčka na auta s čistou energií 
(ČSOB). 

Erste na nákupech 
Erste Group Bank říká, že koupila maďarskou divizi 

firemního bankovnictví společnosti Commerbank. Fi-
nanční podmínky zveřejněny nebyly. Erste to může 
pomoci zvýšit tržní podíl na straně firemní klientely. 
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Banky mají žně 
Bankám a spořitelnám v Česku za letošní tři čtvrtle-

tí stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o 12,4 miliardy 
na 51 miliard korun. K lepším výsledkům pomohly 
hlavně nižší náklady na rizika, protože např. úrokové 
výnosy se jim snížily o 20,9 miliardy korun. ČS stoupl 
za tři čtvrtletí letošního roku čistý zisk meziročně 
o 36,3 % na 10,8 mld. Kč, KB o 41 % na 8,6 mld. Kč, 
ČSOB o 84 % na 11,6 mld. Kč, České a slovenské UCB 
o 41,4 % na 5,7 mld. Kč. 

Schváleno spojení Generali 
Generali Česká pojiš-

ťovna a slovenská Gene-
rali Poisťovňa uzavřely 
smlouvu, na jejímž zákla-
dě organizačně propojí 
své aktivity. Transakci a s 
ní souvisejícím krokům 
předcházelo schválení ze strany České národní banky i 
Národní banky Slovenska. 

Ceny rostou v celé Evropě 
Inflace v EU způsobená zejména zdražováním ener-

gií, v listopadu opět zrychlila. Meziroční míra vystoupi-
la na 5,2 %, což je nejvýše za poslední dvě desetiletí 
(v říjnu 4,4 %). V zemích eurozóny inflace vystoupila 
na rekordních 4,9 %, potvrdil Eurostat svůj předběžný 
odhad. Je to rovněž nárůst o 0,8 procentního bodu 
proti říjnové hodnotě. Meziroční růst cen energií, jehož 
dopady na obyvatele se snaží zmírňovat vlády většiny 
členských zemí, zrychlil v listopadu na 27,5 %. 

Moneta fúzuje s Air Bank 
Akcionáři Moneta Money Bank na valné hromadě 

schválili plánovanou akvizici Air Bank ze skupiny PPF. 
Schválili také zvýšení základního kapitálu pro financo-
vání plánované akvizice skupiny Air Bank, čímž (po 
schválení regulátory) vznikne třetí největší banka v ČR 
podle počtu klientů. Pro návrh hlasovalo 77,85 % akci-
onářů a tímtéž poměrem i navýšení základního kapitá-
lu MMB pro úpis nových akcií. 

Svět oběhla nová vlna nejistot 
Omikron zacloumal globálními trhy a naznačil další 

vlnu strachu. Cena ropy Brent v pondělí propadla o víc 
než 5 % pod 77 dolarů a WTI dokonce k 67 dolarům, 
až odpoledne se pády zbrzdily u 3 %. K obavám 
z omikronu se prý přidal i chaos v ekonomických plá-
nech prezidenta Joe Bidena. Také akciové trhy padly 
do ztrát, které až dnes začaly korigovat. Zasedání 
Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu, které 
se mělo konat v lednu ovšem bylo zrušeno s tím, že se 
předběžně uskuteční až začátkem léta, přesný termín 
bude stanoven později. 

Firmy u nás nevymírají, naopak! 
Podle CRIF – Czech Credit Bureau v prvních 11 mě-

sících letošního roku, kdy vzniklo 27 153 nových spo-
lečností, což je téměř stejně, jako v celém roce 2020. 
Lze tedy předpokládat, že za celý letošní rok vznikne 
zhruba o desetinu společností více než loni. 

Čekání na ČNB 
Středeční (poslední letošní) zasedání domácí ČNB 

přinese jistě růst sazeb. Po posledních prohlášeních 
centrálních bankéřů trh shodně očekává, že by mohlo 
dojít ke zvýšení sazeb o 75 b.b. na 3,5 %. 

Přesto víc než milion aut 
Automobilky v Česku vyrobily letos za 11 měsíců 

1,024 milionu osobních aut, což je o 2,9 % meziročně 
méně. Důvodem byl nedostatek čipů, proto milionovou 
hranici produkce překonala zhruba o dva měsíce poz-
ději, než bylo obvyklé před koronavirovou pandemií. 

Generali má peněz jako želez 
Největší italská pojišťovna Generali hodlá do roku 

2024 mezi své akcionáře rozdělit až 6,1 miliardy eur 
(154 miliard Kč) v dividendách i odkupu svých akcií. 
Firma uvedla, že nově schválený tříletý strategický 
plán rovněž předpokládá, že by mohla vynaložit až tři 
miliardy eur na fúze a akvizice. 

Vzhůru do lesa (na dříví) 
Evropská komise chce do roku 2040 postupně 

ukončit vytápění budov plynem a dalšími fosilními pa-
livy. Také nové budovy nebudou moci od roku 2030 
produkovat žádné emise. Od roku 2027 pak lidé při-
jdou o nárok na podporu vytápění plynovými kotli. Po-
čítá s tím soubor návrhů, který dnes komise představi-
la jako další součást cesty ke klimatické neutralitě. 

Kam míří centrální banky 
Pouze Bank of England zvýšila sazbu na 0,25  

z 0,10 %. Americký Fed zůstal u obhajoby zrychlení 
tapperingu, tedy zpřísňování měnové politiky v rámci 
boje proti inflaci. Plánuje snižovat měsíční objem ná-
kupu dluhopisů dvojnásobným tempem, v příštím roce 
třikrát zvýšit úrokové sazby a v březnu nejspíš zcela 
ukončí nákupy dluhopisů. 

Jen ECB žádné překvapení nepřichystala. Inflaci je 
prý přechodnou záležitostí, zvedání sazeb a ani vý-
znamnější útlum QE se nechystá. 

Nový šéf Bundesbank 
Jense Weidmanna vystřídá v čele německé Bunde-

sbank Joachim Nagel – o tom informoval list Handel-
sblatt. 
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Musk dělá jedině rekordy 
Nejbohatší člověk planety Elon Musk říká, že v tom-

to roce zaplatí více než 11 mld. dolarů na daních. 
V korunách suma dosahuje téměř 250 miliard korun, 
půjde tak zřejmě o americký rekord. 

Jádro chceme čím dál víc 
Podpora jaderné energetiky v Česku vzrostla za půl 

roku o 6 %. Její rozvoj nyní podporují dvě třetiny oby-
vatel. Vyplývá to z průzkumu agentury IBRS z přelomu 
listopadu a prosince. Růst podpory podle IBRS souvisí 
se zájmem o dostatek energie, soběstačnosti a ekolo-
gické výroby. To vyvolala současná energetická krize 
nejen v Evropě spojená s dramatickým růstem cen a 
pádem řady obchodníků s elektřinou. 

Hypoteční sazby ve skutečnosti 
Podle listopadových výsledků Broker Consulting In-

dexu hypotečních úvěrů si průměrná úroková sazba 
hypoték držela stejné tempo růstu jako v říjnu, mezi-
měsíčně o 0,14 p.b. na 2,86 %. V současnosti však na 
trhu začínají úrokové sazby pro fixaci na 5 let s využi-
tím všech slev na sazbě 3,79 % (pouze s účtem pak na 
3,99 %).  

„Index tak jasně dokládá, že se klienti v obavě před 
dalším zvyšováním úrokových sazeb takzvaně předzá-
sobili hypotečními úvěry,“ vysvětluje Martin Novák, 
hlavní analytik společnosti Broker Consulting. 

Klesne německá ekonomika? 
Bundesbank říká, že německá ekonomika by se v 

tomto čtvrtletí mohla smrštit kvůli Covid-19. Spotřebi-
telská nálada se kvůli nové vlně koronaviru a vysoké 
inflaci podle průzkumu GfK (mezi přibližně dvěma tisíci 
německých spotřebitelů) dál zhoršuje. Index spotřebi-
telské nálady pro leden klesl na minus 6,8 bodu z revi-
dovaných minus 1,8 bodu v předchozím měsíci, a do-
stal se tak na nejnižší úroveň od června.  

Index německého podnikatelského klimatu Ifo v 
prosinci klesá na 94,7 b., odhad trhu 95,3 b. z revido-
vaných 96,6 b. za listopad. 

Ceny energií v Polsku 
Polský úřad pro regulaci energetického trhu schválil 

výrazné z výšení cen elektřiny a plynu pro domácnosti, 
které vstoupí v platnost na začátku příštího roku. Elek-
třina tak polským domácnostem zdraží o zhruba 24 % 
a plyn dokonce o 54 %. 
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PORADENSKÝ TRH 
• Jaroslav Besperát: Rozhoduje servis a důvěra. V po-
jišťovnictví platí, že lidé nejvíce oceňují osobní kontakt 
• Ušetřit zvládne téměř 90 % českých domácností 
• Rekordní rok pro poradce 
• Přichází revoluce! Šokující předpovědi Saxo Bank  
pro rok 2022 
 

HYPOTEČNÍ TRH 
• Zdražování nemovitostí dál zrychluje.  
Růst cen pozemků překonal hranici 20 % 
• Na jaře mohou sazby dosáhnout  
i do nedávna nepředstavitelných 6 % 
• Žádáte o hypotéku?  
Nezapomeňte doložit všechny příjmy 
• Investice do nemovitostí v době rostoucí inflace 
 

POJIŠŤOVNICTVÍ 
• Češi nevědí, jak mají pojištěnou nemovitost. Ceny 
stavebních prací rostou a téměř polovina Čechů neví, 
zda má dostatečně pojištěný svůj dům 
• Kam zamíří pojistný trh? 
 

INVESTICE 
• Penzijnímu spoření se daří 
• Do penze již v 60 letech? Pomůže předdůchod 
• BRUNCH: Investice, inflace a poradenství  
– jak se to rýmuje? 
• Majetek ve fondech na dalším rekordu, blíží se bilionu 
 

STYL 
• Doplňky jsou především zábava 
• Věk kupujících nemovitostí se bude zvyšovat 
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