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Spoří se jen na termín 
Domácnosti již sice téměř na bankovní vklady  

v součtu skoro nic nepřidávají, ale vidíme, že z neter-
mínovaných „uteklo“ 16 miliard korun na termíňáky, 
kde jsou alespoň nějak úročené. Nárůst zadlužení do-
mácností je podle bankovní statistiky ČNB standardně 
z více než tří čtvrtin v úvěrech na bydlení. 

Domácnostem se daří 
Navzdory míře inflace, která v meziročním srovná-

ní aktuálně činí 5,8 %, nezažívá více než polovina 
české populace podle zprávy společnosti Intrum 
Czech, sestavené na základě průzkumu z 29 evrop-
ských zemí vyloženě zlé časy. Téměř šest z deseti Če-
chů (59 %) uvádí, že finanční situace v jejich domác-
nostech je nyní téměř stejná jako před začátkem pan-
demie. Tato hodnota je mírně nad evropským procen-
tuálním průměrem (53 %). Celkem 88 % Čechů doká-
že každý měsíc alespoň něco ušetřit, polovina z nich 
(49 %) ale není spokojena s tím, co má aktuálně na-
šetřeno. 

Vítěz bankovních absurdit 
V anketách hlasovalo 2500 čtenářů serveru Ban-

kovní poplatky a vítězem se stal poplatek za výběr  
z bankomatu vlastní banky, který u některých bank 
stále ještě existuje. Anketu o nejabsurdnější bankovní 
postup vyhrálo zrušení či omezení bankovních služeb 
z důvodu neaktualizace osobních údajů.  

Kde je zdroj inflace 
Faktory, které pohánějí inflaci v Evropě, jsou stále 

více strukturálnější a simultánně zasahují hospodář-
ský růst, uvedl viceprezident ECB Luis de Guindos. In-
dex spotřebitelských cen v eurozóně vzrostl v listopa-
du meziročně na nejvyšší hodnotu od vzniku eura 
+4,9 % (odhad +4,5 %), třeba ve Španělsku na  
+5,6 %, nejvíc za 30 let. 

Nevítaný černý pátek 
Svět zasypala lavina výprodejů kvůli mrňavému 

omikronu. Nová mutace nakreslila obrázek zkázy na 
trzích, kdy padaly zejm. aerolinky, cestovky, ropa. 
Jen farmacie rostly kolem 20 %. Po asijských trzích 
klesl i Euro Stoxx 50 o 4,78 %, německý DAX odepsal 
4,15 %, francouzský CAC 40 klesl o 4,75 %, poté 
americký S&P 500 zaznamenal největší propad od 
února tohoto roku. „Když se objeví taková zpráva, 
nejdřív střílíte a pak se ptáte,“ konstatoval pro agen-
turu Reuters jeden analytik. Po pondělním zotavení 
úterní nejistotu prohloubila zmínka šéfa Fed Powella 
ohledně možného urychlení taperingu, po opakova-
ném přestřelování historických rekordů mají akcie 
kam korigovat. 

Pamětní mince Velké Prahy 
Česká národní 

banka vydává mimo-
řádnou pamětní stří-
brnou minci k připo-
menutí 100 let od za-
ložení Velké Prahy. 
Stříbrná kilogramová 
mince navržená aka-
demickým sochařem Zbyňkem Fojtů je již v prodeji. 

Firem vzniká víc, než zaniká 
Podle společnosti CRIF – Czech Credit Bureau bě-

hem prvních 10 měsíců letošního roku vzniklo 24 747 
společností, což je o 2360 (11 %) více než před 
rokem. Zároveň zaniklo 11 865 společností, o 1383 
(10 %) méně než loni. Přitom za říjen vzniklo 2365 
obchodních společností, o 190 více než před rokem  
a zároveň zaniklo 1131 obchodních společností, o 226 
méně než loni. 

Domácnosti pomohly růstu 
Podle zpřesněných dat ČSÚ vzrostl HDP ve 3. 

čtvrtletí meziročně o 3,1 % při předchozím odhadu 
růstu o 2,8 %. Mezičtvrtletně rostl ve 3Q podle zpřes-
něných dat mezičtvrtletně o 1,5 % při předchozím od-
hadu růstu o 1,4 %. Růst ekonomiky zajistila v pod-
statě jen domácí poptávka, když se meziročně spotře-
ba domácností zvýšila o 6,4 %. Zklamal průmysl, ex-
port a zejména průřezový propad investic všech typů. 

Máme i rostoucí firmy 
České společnosti opět ovládly žebříček padesátky 

nejrychleji rostoucích technologických firem ve střed-
ní Evropě. Do 22. ročníku soutěže Deloitte Technology 
Fast 50 CE se dostalo 19 českých technologických fi-
rem. První místo obsadil český fintechový startup FT-
MO, druhá je litevská společnost Kilo grupé, UAB 
(Kilo.health) a třetí příčku obsadila rovněž česká spo-
lečnost Driveto. 
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Rezervy na předražené byty 
Banky budou odvádět více peněz do rezerv na 

ochranu úvěrového trhu. ČNB zvýšila od ledna 2023 
takzvanou sazbu proticyklické kapitálové rezervy na  
2 % (po srpnovém zvýšení s platností od října 2022 
rezervu na 1,5 %) při aktuálně uplatňované sazby  
0,5 procenta.  

Banka také zpřísnila s platností od dubna 2022 li-
mity pro poskytování hypoték. Přitom konstatovala, že 
ceny bytů byly ve druhém letošním čtvrtletí nadhodno-
ceny téměř o 25 % a u investičních bytů o více než  
30 %. Hypotéky tvoří dvě třetiny úvěrů bank. 

Máme viceprezidenta BusinessEurope 
Viceprezident Svazu průmyslu a 

dopravy České republiky Radek Špi-
car byl zvolen viceprezidentem Kon-
federace evropského podnikání 
BusinessEurope. Do funkce Špicara 
nominovalo prezidium Svazu prů-
myslu, schválila ho do ní Rada pre-
zidentů BusinessEurope  a funkce se 
ujme v lednu příštího roku. 

Elektřina „zadarmo“ je nejlevnější 
Vodní elektrárny energetické skupiny ČEZ vyrobily 

za devět měsíců letošního roku téměř 1,9 terawattho-
diny elektřiny, což bylo meziročně o 11 % víc. Růst 
táhly především elektrárny Vltavské kaskády, kde se 
výroba meziročně zvýšila o 50 %. Růstu pomohly příz-
nivé klimatické podmínky a vyšší efektivita modernizo-
vaných vodních elektráren. 

Sazby ČNB možná nevzrostou 
Po výrazném zvýšení úrokových sazeb v září a lis-

topadu ČNB nemusí spěchat s jejich dalším růstem, 
vyplynulo z vyjádření guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka 
pro agenturu Reuters. Dokonce uvedl, že si dokáže 
představit, že by rada ČNB na svém prosincovém za-
sedání úrokové sazby dokonce ani nezvýšila. 

Další potíž fúze MMB a PPF 
Fond Petrus Advisers, akcionář MONETA Money 

Bank, říká, že doporučuje všem akcionářům Monety, 
aby na mimořádné valné hromadě 20. prosince hlaso-
vali proti transakci se skupinou Air Bank. 

Naděje umírá poslední 
„Pravděpodobně sazby ještě dál zvýšíme,“ řekl Gu-

vernér ČNB Jiří Rusnok v rozhovoru pro Respekt: 
„Otázka je, o kolik. To bude určitě předmětem velké 
debaty na následných měnových zasedáních… Ke konci 
příštího roku by se inflace měla bezpečně vrátit k na-
šemu dvouprocentnímu cíli.“ 

Klikali rekordně, utráceli méně 
Česko má za sebou svátek všech slev, Black Friday. 

Během týdne Češi v počtu kliků (návštěvnosti) v onli-
ne obchodech opět překonali rekord. Jejich průměrný 
počet za vteřinu dosáhl čísla 417. E-shopy velkých ka-
menných hráčů, které za celý loňský rok v prodejích 
zaznamenaly žně (meziročně vzrostly na dvojnáso-
bek), si však oproti loňskému Black Friday pohoršily 
zhruba o 30 %. Obrat e-shopů byl ale podle nákupního 
rádce Heureka.cz o zhruba 12 % nižší oproti loňsku, 
ale zároveň téměř o třetinu vyšší ve srovnání s před-
pandemickým rokem 2019. 

Úrok spotřebáků mírně klesl 
Po zářijovém zvýšení nabraly úrokové sazby u úvě-

rů na cokoli opět směr dolů, ukázaly říjnové výsledky 
Broker Consulting Indexu spotřebitelských úvěrů. Me-
ziměsíčně poklesl o 0,27 procentního bodu na 6,04 %. 
U tohoto typu úvěrů se prozatím neprojevuje opakova-
né zvyšování úrokových sazeb ČNB, podle odborníků 
navíc v porovnání s hypotékami nepůjde o razantní 
zdražení úvěrů. 

Roboti v UNIQA se množí 
Robotizace se ve finančních službách soustředí 

zejména na interní procesy. Nejinak je tomu v UNIQA, 
kde se za poslední 3 roky objevilo 10 nových digitál-
ních kolegů a další se do práce chystají. Užiteční robo-
ti přebírají od zaměstnanců nezáživnou opakující se 
rutinu, aby se mohli lidé soustředit na tvůrčí práci a 
neunavovali se nudnými úkony. Proto také sami za-
městnanci přicházejí s náměty na další a další roboty. 

Nežijeme si špatně 
Přes pandemii ko-

ronaviru loni stoupl 
HDP na obyvatele v 
paritě kupní síly na 
94 % EU z předcho-
zích 92 %. Česko je 
tak na úrovni Itálie a 
nad úrovní Portugalska (77 %) a Španělska (86 %). 
Nejnižší byla tato úroveň v Bulharsku, kde činila 55 % 
průměru EU, ovšem nejvyšší úroveň pak má s 266 % 
Lucembursko. Česká ekonomika loni klesla  
o 5,6 %, což bylo nejhlubší snížení za dobu existence 
samostatné ČR. Loni přitom klesla ekonomika všem 
zemím EU kromě Irska a největší propad měla španěl-
ská ekonomika, a to o 10,8 %. 

Mutumutu jde do Francie 
On-line životní pojištění Mutumutu, které vytvořilo 

české startupové studio Creative Dock, vstoupilo na 
trh ve Francii. V Česku, kde pojištění funguje od roku 
2018, se služba dostala do provozního zisku. 
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Slovensko roste málo 
Slovenský HDP v 3Q mezikvartálně vzrostl o 0,4 % 

(odhad trhu +1,1 %), meziročně stoupl o 1,3 % 
(odhad trhu +3,1 %). 

Německá inflace nejvyšší za 29 let 
Harmonizovaný index spotřebitelských cen v listo-

padu vzrostl v Německu meziročně na 6,0 % při odha-
du 5,5 % proti předchozím 4,6 %, když meziměsíčně 
vzrostl o 0,3 % (trh očekával pokles o 0,2 %) po před-
chozím 0,5% růstu. Podle domácí metodiky výpočtu 
pak inflace vystoupila na 5,2 %, ale i tak Německo 
podle statistik nezažilo inflační hodnotu začínající pět-
kou od roku 1992, kdy za celý rok spotřebitelské ceny 
vzrostly o 5,06 %. 

Miliardy létají vzduchem 
Češi loni utratili za tele-

fonování, internet, počíta-
čové vybavení a telefony 
téměř 114,9 miliardy ko-
run, což je o 5 % více než 
v předchozím roce. Z toho 
přes 72,6 miliardy vynaložili na služby a 42,2 miliardy 
na nákup zařízení. 

ESG zavládne investicím 
Zhruba polovina investorů z významných investič-

ních skupin, bank a brokerských firem je připravena 
stáhnout své investice z firem, které nepodnikají do-
statečné kroky v životním prostředí a sociální udržitel-
nosti (ESG). Pro čtyři z pěti investorů je přístup firem  
v ESG jedním z rozhodujících faktorů při rozhodování  
o investování. Studie PwC 2021 Global Investor Survey 
shrnuje názory 325 firemních investorů z celého světa, 
primárně správců aktiv a portfolio manažerů význam-
ných investičních skupin, bank a brokerských firem. 
Tyto firmy spravují ve světě aktiva zhruba za 11,6 bili-
onu dolarů. 

Špehovat se nebude – a bude 
Americká společnost Apple žaluje izraelskou NSO 

Group kvůli napadení přístrojů iPhone jejím špehova-
cím softwarem Pegasus. Chce zablokovat NSO možnost 
používat jakoukoli technologii Applu a následuje tak 
následuje WhatsApp a její mateřskou společnost Meta. 

Prognózy mohou bolet 
Šéf obří banky JPMorgan Jamie Dimon vyjádřil lítost 

nad svým vyjádřením, že banka JPMorgan bude existo-
vat déle než čínská komunistická strana. Dimon vede 
banku od roku 2005. 

Velké plány levice v Berlíně 
Až 100 000 nových bytů, posílení personálního sta-

vu policie a škol a také důraznější ochranu klimatu sli-
buje pro příštích 5 let nová berlínská vláda sociálních 
demokratů (SPD), zelených a levice. Uvádí to koaliční 
smlouva, kterou představila budoucí sociálnědemokra-
tická primátorka Franziska Giffeyová spolu se zástupci 
obou dalších koaličních stran. 
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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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