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Inflace dále (po)roste 
Meziroční inflace v listopadu vzrostla o dvě deseti-

ny procentního bodu na 6 % – nejvýš za 13 let, když 
tlaky na růst cen v české ekonomice zůstávají výraz-
né. Za inflací i nadále stojí zejm. rostoucí ceny 
v dopravě – jak pohonných hmot (+32,9 %), tak au-
tomobilů (+7,4 %).  

Další v pořadí je bydlení, které zdražuje přes od-
puštění DPH na energie (meziměsíčně elektřina -
16,2 % a zemní plyn -11,5 %) – jinak by inflace 
vzrostla již na 7 %. Dál totiž roste zejména tzv. impu-
tované nájemné, které reflektuje ceny bytů  
i stavebních materiálů.  

Ke zrychlení dochází i v případě potravin. Tabák a 
alkohol jsou proti loňsku v průměru dražší o 12,3 %, 
oděvy a obuv pak o 12,9 %. Podle některých analyti-
ků v anketě ČTK se může inflace na počátku příštího 
roku dostat dokonce až k 10% hranici. 

Ceny rostou všude 
Inflace šokuje celý svět: spotřebitelské ceny v USA 

v listopadu meziměsíčně přidaly růst o 0,8 % a spo-
třebitelská inflace dosáhla meziročně 6,8 % – nejvíc 
za téměř 40 let.  

Slovensko pokořilo 17letý rekord 5,6% inflací, já-
drovou dokonce 6,0%. V Maďarsku stouply ceny me-
ziročně o 7,4 % v nejvyšším růstu za 14 let. V Rusku 
růst cen zrychlil na 8,4 % na nejvyšší od roku 2016. 
V Číně ceny rostly v listopadu meziročně sice jen 
o 2,3 %, ale výrobní ceny vylétly o 12,9 %, takže i 
spotřebitelské se jistě přidají. 

 Pomalu již vymíráme 
Za první tři čtvrtletí letošního roku zemřelo 

v Česku 102 932 lidí, meziročně o pětinu více. Počet 
obyvatel země se i proto snížil na 10,68 milionu lidí. 
Na začátku roku měla ČR přes 10,7 milionu obyvatel. 
Na pokles měla vliv také migrace, více lidí se z Česka 
vystěhovalo. 

  AČSS má nového předsedu 
Prezidium Asociace českých staveb-

ních spořitelen zvolilo novým předsedou 
Libora Vošického, který dosud v asocia-
ci působil jako 1. místopředseda. Od 
roku 2019 je předsedou představenstva 
Stavební spořitelny České spořitelny. 
Do funkce 1. místopředsedy byl pak zvolen Michael 
Pupala. 

PX nakoukl nad 1400 bodů 
Pražská burza se posunula na nejvyšší hodnoty za 

posledních 13 let, index PX zakončil nad úrovní 1400 
bodů, když po růstové sérii uzavřel 9. 12. na 1409,50 
bodu. O té doby sice mírně koriguje, ale 1400 bodů 
drží právě tak, jako 36% výnos od začátku roku. 
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KB Penzijní společnost spustila on-line prodeje 
Se začátkem podzimu přinesla KB Penzijní společ-

nost novinku pro spolupracující poradce – možnost 
prodeje doplňkového penzijního spoření přes on-line 
aplikaci Můj penzijní účet. V ní lze nejen sjednávat 
smlouvy prostřednictvím SMS podpisu, ale také nahlí-
žet na smlouvy a měnit kontaktní údaje. Od 1. 1. 
2022 on-line sjednání smlouvy zcela nahradí papírové 
formuláře, které KB PS již nebude přijímat. 

KB PS je stabilním a důvěryhodným partnerem  
a svým klientům přináší řadu výhod, např. připisuje  
1 000 Kč ke každé nové dětské smlouvě. Více 
na www.kbps.cz. 
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Hypotéky stále „řádí“ 
Zájem o hypotéky se navzdory dalšímu růstu úro-

kových sazeb v listopadu opět zvýšil. Podle Fincentrum 
Hypoindexu banky sjednaly hypotéky za více než 37 
miliard, podle ČBA Hypomonitoru banky i stavební 
spořitelny poskytly hypotéky za 46,2 miliardy Kč. Prů-
měrná úroková sazba u nově poskytnutých hypoték 
stoupla na 2,70 % (z 2,54 % v říjnu) podle obou uka-
zatelů. 

Výhled sazeb pomohl koruně 
Sazby ČNB ještě citelně porostou – na prosincovém 

zasedání bude bankovní rada volit mezi zvýšením o 50 
a 75 bazických bodů. Jak Marek Mora, tak Tomáš Ho-
lub se přiklánějí spíš k 75 bb. Guvernér ČNB Jiří Rus-
nok navíc očekává, že se hlavní úroková sazba ČNB 
bude v roce 2022 nacházet blíže k 4 % než k 3 %. Ko-
runa v té souvislosti zpevnila o 0,4 %. 

Horší vyhlídky průmyslníků 
Svaz průmyslu a dopravy ČR kvůli dopadům covido-

vé krize zhoršil odhad růstu českého HDP pro letošní 
rok na 2,4 %. Důvodem jsou problémy s logistikou, 
chybějící součástky a rapidní zdražení řady vstupů. 
Následující rok by měl být lepší, průmyslové firmy 
podle průzkumu svazu očekávají růst počtu zakázek  
a zisků. Růst HDP v roce 2022 by se mohl přiblížit 
čtyřem procentům. 

 

AČPM s novým vedením 
Valná hromada Asociace českých pojišťovacích 

makléřů zvolila nové statutární orgány Asociace na 
další dvouleté funkční období 2021–23. Nové Prezídi-
um pak do funkce předsedy AČPM zvolilo Ivana Špira-
kuse, generálního ředitele společnosti INSIA, dlouho-
letého člena Prezídia AČPM a předsedu Asociace 
v letech 2013–15. Za místopředsedy AČPM Jitku Hra-
dilovou a Michala Truxu. Dosavadní předsedkyně AČPM 
(od r.  2015) Jiřina Nepalová již na funkci nekandido-
vala. 

Nejhorší dostupnost bydlení v Praze 
Na nový byt v Praze s plochou 70 m2  je podle CG 

Indexu developerské společnosti Central Group potře-
ba 16 ročních průměrných hrubých mezd, což je o dvě 
více než loni. Index počítá s průměrnou hrubou měsíč-
ní mzdou v metropoli 50 556 Kč a cenou nového bytu 
o uvedené rozloze 9 626 234 Kč. Podle nich vzrostly 
za posledních pět let ceny bytů o 90 %, mzdy ale jen 
o 33 %. Dostupnost bydlení proto označují za nejhorší 
za celou dobu sledování CG-Indexu. 

VW dá na elektro biliony 
Německý koncern Volkswagen, jehož součástí je i 

česká automobilka Škoda Auto, vydá v příštích pěti le-
tech na investice kolem 159 miliard eur (asi čtyři bilio-
ny Kč). Z této sumy půjde 56 % na elektromobilitu a 
digitalizaci, oznámila automobilka. VW plánuje, že se 
díky investicím a rozvoji stane do roku 2025 lídrem tr-
hu s elektromobily. 

Fondy vedou akciové 
Listopadové výsledky Broker Consulting Indexu po-

dílových fondů potvrdily pozici akciových fondů, které 
meziměsíčně posílily o celých 3,80 % a od začátku 
roku získávají už 11,41 %. Nárůst o 2,59 % vykázaly 
též fondy komoditní a mírné zhodnocení 0,61 % si při-
psaly i fondy nemovitostní. Na druhou stranu se v lis-
topadu opět nedařilo fondům dluhopisovým a fondům 
peněžního trhu, které vykázaly záporné hodnoty -
2,08 %, respektive -1,90 %. 

Autoland přišel o čtvrt bilionu 
Podle sdružení AutoSAP ztratil celý český autoprů-

mysl letos na tržbách přes čtvrtinu svého obratu, kte-
rý dříve překračoval bilion korun. Covid všechno změ-
nil: „Celkově napříč výrobním řetězcem přijdou letos fir-
my z našeho oboru asi o 260 až 280 mld. Kč obratu,“ ře-
kl výkonný ředitel asociace AutoSAP Zdeněk Petzl. 

Opravy aut zdražily o 9 % 
Autoservisy letos zdražily v průměru o 9 %. Kromě 

vyšší ceny náhradních dílů se do zdražení promítl také 
růst cen energií. Ceny dílů i prací rostou letos zhruba 
dvakrát rychleji než v předchozím roce. Jedná se o 
kvalifikovaný odhad společnosti Cebia na základě dat 
z trhu, která má k dispozici. 

Stát má pomoci všem 
Cena elektřiny poroste v příštím roce o 30 až 50 %, 

cena plynu o 50 až 70 %, řekl ministr průmyslu a ob-
chodu v demisi Karel Havlíček s odkazem na jednání 
se zástupci ČEZ. Vliv na zdražování má i rostoucí cena 
emisních povolenek, které mají vliv na cenu 20 až 
30 %.  
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a finančně-poradenského trhu  
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Ropa ve všech pádech 
Nadbytek ropy se vrací na trhy s tím, jak se navy-

šuje těžba a šíří se obavy z varianty omicron, říká 
agentura IEA. Také americká inflace a zejména růst 
výrobních cen vystrašil, protože i z Fedu je slyšet jes-
třábí zpěv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indexový mejdan skončí 
Americká banka Morgan Stanley předpovídá, že výnos 

akciového indexu S&P 500 v příštím roce nebude tak vý-
razný jako letos, a proto bude lepší volbou sázka na jed-
notlivé růstové akciové tituly. Banka zároveň očekává 
vyšší volatilitu v důsledku nejistoty okolo pokračujícího 
ekonomického oživení. Indexoví investoři měli podle ban-
ky v letošním roce doslova žně a byl to pro ně jeden nej-
lepších roků za poslední dekádu. Index S&P 500 od začát-
ku roku vzrostl aktuálně i po mírné korekci přes 23 %. 

V lékárnách se „točí“ 100 miliard 
Lékárny a výdejny 

zdravotnických prostředků 
loni utržily zhruba 102 mi-
liard korun, což je o 11 % 
víc než v roce 2019. Každý 
člověk průměrně loni za-
platil za doplatky, léky a 
zdravotnické prostředky 
1718 korun, což je ale 
o 50 korun méně než v roce 2019. Podle údajů ÚZIS i 
loni získaly lékárny od zdravotních pojišťoven téměř 41 
miliard korun. 

Počítače v ohrožení 
Společnost Acronis na základě nejnovějšího vydání 

své zprávy Acronis Cyber Readiness Report 2021 uved-
la, že letos nebylo napadeno pouze 20 % dotazovaných 
společností, přičemž vloni to bylo 32 %. 

Aktuální kyberprůšvih Log4shell by mohl být největ-
ší hrozbou v historii – záplata sice už je, ale nikdo ne-
ví, kde všude Log4j slouží. 

Německo příští rok pomalejší 
Ifo potvrzuje prognózu růstu německého HDP ve 

2021 na 2,5 %, snižuje výhled růstu HDP pro 2022 na 
3,7 % (dříve 5,1 %), pro rok 2023 odhad růstu na 
2,9 % (dříve 1,5 %). 
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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 
 

Předplatné časopisu  
na www.profipf.cz/predplatne       


