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ČNB dál zvýší sazby 
Česká národní banka příští týden 

pravděpodobně zvedne hlavní úro-
kovou sazbu minimálně o dalších 
půl procentního bodu, aby ji dostala 
nad úroveň 4 %. V rozhovoru s 
agenturou Bloomberg to uvedl vice-
guvernér ČNB Tomáš Nidetzký. 
Podle jeho názoru by základní saz-
ba mohla na jaře vrcholit zhruba kolem 5 %. 

Podnikáme stále víc 
V roce 2021 začalo v ČR podnikat nejvíce lidí za 

devět let. Šlo o 64 599 nových živnostníků, o 3563 ví-
ce než v roce 2020. podle analýzy společnosti CRIF 
v uplynulém roce zároveň ukončilo své podnikání 
38 306 lidí, o 3766 méně než o rok dříve a nejméně 
za deset let. 

Inflace větší, růst nižší 
Ministerstvo financí v nové prognóze zhoršilo od-

had růstu ekonomiky v letošním roce na 3,1 % 
z listopadových 4,1 %. Zároveň úřad čeká proti odha-
dům z listopadu vyšší průměrnou inflaci za celý letoš-
ní rok, a to 8,5 %. 

Firem vzniká stále dost 
V roce 2021 vzniklo v ČR 29 835 obchodních spo-

lečností, což je o 2600 více než v předešlém roce. Po-
čet vzniklých firem se tak po poklesu v roce 2020 vrá-
til na úroveň z roku 2019. Zároveň zaniklo 14 419 fi-
rem, meziročně o 1688 méně a současně nejméně za 
tři roky. 

Inflace řádí i v euru 
Míra inflace v eurozóně v prosinci vystoupila na re-

kordních 5 %, zatímco v celé Evropské unii se dostala 
na 5,3 %. Inflace v eurozóně by se v letošním roce 
měla postupně snižovat, neboť poleví hlavní důvody, 
které k růstu cen přispívají, tedy drahé energie a pro-
blémy v dodavatelských řetězcích. Prezidentka ECB 
Lagarde očekává, že se letos stabilizuje a pak postup-
ně zpomalí. Sníží se sice o méně, že se předpovídalo 
loni, „ale sníží se“. 

Všude dobře, doma… 
Většina lidí doufá, že i po odeznění pandemických 

omezení budou moci ve větší míře pracovat 
z domova. Téměř dvě třetiny zaměstnanců chtějí 
kombinaci práce z domova a na pracovišti. Podle pod-
zimního průzkumu pracovního portálu Profesia ale 
úplný přesun na takzvaný home office mnoho lidí ne-
láká, uvítala by jej desetina zaměstnanců. 

Domácnosti si předloni pomohly 
Domácnosti v Česku si v prvním roce epidemie pří-

jmově polepšily, a to hlavně díky penězům od státu. 
Průměrná čistá částka na osobu v roce 2020 dosáhla 
220 100 korun. Proti roku 2019 se zvedla přibližně 
o 10 300 korun.  

Nejrychleji předloni rostl příjem lidem nad 65 let. 
Lidí v příjmové chudobě ubylo, a to zhruba o 100 000 
(na cca 900 000. Míra příjmové chudoby meziročně 
poklesla z 9,5 na 8,6 %. 

Bez migrantů to nepůjde 
Nová německá koa-
liční vláda chce kaž-
dý rok přilákat 
400 000 kvalifiko-
vaných pracovníků 
ze zahraničí, aby se 
vypořádala jak 
s demografickou 
nerovnováhou, tak 
s nedostatkem pra-
covních sil 

v klíčových sektorech, které ohrožují zotavení 
z pandemie koronaviru. 

 

Divočina na Wall Street 
Po sérii poklesů přišlo v pondělí salto, když index 

S&P 500 z 4% pádu vyskočil až do plusu. Posílily i 
ostatní indexy, ale přestože bývají takové otočky dob-
rá znamení, nestačilo to. Úterý opět spadlo do dalších 
ztrát. Pokračuje tak rotace z rizikových aktiv: 
S&P 500 zabrzdil kousek před 10% korekcí od svého 
maxima, DJIA ztrácí jen méně, ale na technologický 
Nasdaq po 15,7% ztrátě si už brousí drápky medvědí 
trh (jak se říká při 20% poklesu). 
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Možná bude kladná nula 
Poslední data ukazují, že konec roku 2021 nebyl 

tak špatný, jak se bála centrální banka (očekávala po-
kles hospodářství o 1,1 % mezikvartálně). Zdá se 
však, že napětí v průmyslu začalo odeznívat o něco 
rychleji a odhad analytiků ČSOB ukazuje spíše než na 
propad hospodářství na lehce „kladnou nulu“. 

Central Group „jistí“ hypotéky 
Garance zpětného odkupu nemovitosti na hypoté-

ku, pokud by se lidé dostali do problémů se splácením, 
a vrácení všech peněz platí podle pravidel nového pro-
gramu po dobu 5 let od dokončení a týká se všech by-
tů ve všech lokalitách v nabídce firmy. Nabídka ale 
platí jen při sjednání hypotéky přes úvěrové specialis-
ty společnosti Central Group. 

Konečně optimismus v Německu 
Podnikatelská nálada v Německu se po šesti měsí-

cích propadů v lednu začala opět zlepšovat. V průzku-
mu mnichovského institutu Ifo náladu podle ankety 
povzbudila zejména lepší očekávání podnikatelů o 2,5 
bodu, ačkoliv současnou situaci hodnotí ve srovnání 
s prosincem hůře. Od června je to první zlepšení, do-
sud hodnota indexu neustále klesala. 

Hypotéka s postupným čerpáním 
Air Bank rozšířila svou nabídku hypoték o hypotéky 

s postupným čerpáním. Ty mohou klienti využít pro 
výstavbu rodinných domů, pořízení bytů z developer-
ských projektů, ale například také pro velké rekon-
strukce. V letošním roce se chce Air Bank také zaměřit 
na zvýhodnění hypoték pro mladé. 

Podpora byla nízká 
Pomoc vlády podnikatelům v souvislosti s pandemií 

koronaviru za loňský rok podle Hospodářské komory 
(HK) činila 106,2 miliardy korun. Státní rozpočet při-
tom skončil ve schodku 419,7 miliardy korun. Poskyt-
nutá podpora je podle HK navíc ve skutečnosti ještě 
nižší, neboť 37,2 miliardy korun tvoří odklady a úpra-
vy záloh daní, které podnikatelé státu „vrátí“. Podobné 
je to u příspěvků z programu na podporu zaměstna-
nosti Antivirus, jejichž část podnikatelé zaplatí na po-
jistných odvodech. 

Průmysl vyhlíží jaro 
Průmyslové podniky očekávají vyšší výrobu, export 

i zaměstnanost v následujících třech měsících a za na 
největší brzdu růstu pro ně zůstává nedostatek mate-
riálu či komponent. I když se vyhlídky poptávky výraz-
ně zlepšily, zůstává pro firmy nedostatečný zájem 
druhou překážkou růstu, na třetím místě je to pak ne-
dostatek zaměstnanců trápící asi pětinu firem. 

Fio zvedá úročení  
Od 1. února Fio banka znovu zvyšuje úrok na spoři-

cím účtu Fio konto, částka do 200 tisíc Kč se nyní bu-
de na Fio kontu úročit sazbou 2,5 %. Reaguje nejen 
na zvyšování sazeb ČNB, ale i na celkovou situaci na 
trhu a nabízí výhodný spořicí účet, za jehož vedení ani 
přeposílání z běžného účtu klient nic neplatí. 

Nový šéf Fincentrum & Swiss Life Select 
V polovině března převezme vede-
ní poradenské společnosti Fincent-
rum & Swiss Life Select Petr Jarů-
něk a bude jmenován do pozice 
generálního ředitele. Petr Jarůněk 
působí ve společnosti téměř 16 let 
a má bohaté zkušenosti jak z ob-
lasti finančního poradenství, tak 
strategického řízení firmy, na kte-
rém se v posledních letech aktivně 
podílel. 

Evropa poroste, hlavně v Německu 
Index nákupních manažerů ve zpracovatelském 

sektoru (PMI) v lednu předběžně v eurozóně roste na 
59 b. při odhadu 57,5 b. V Německu se dostal před-
běžně dokonce na 60,5 b. při odhadu 57,0 b. Index 
aktivity ve službách na 52,2 b. při odhadu 48,0 b, za-
tímco v eurozóně klesá na 51,2 b. při odhadu 52 b. 

Máme vyšší důvěru 
Důvěra podnikatelů se v Česku v lednu zvýšila 

o 2,3 bodu na 98,8 b. Důvěra spotřebitelů se zvedla 
jen o 0,2 bodu na 91,4 b., domácnosti se dál ve zvý-
šené míře obávají zhoršení celkové ekonomické situa-
ce i své vlastní finanční. Celkový ukazatel důvěry se 
tak loňskému prosinci zvýšil o 2 body na 97,6 bodu. 
Podle ČSÚ k růstu důvěry mezi podnikateli došlo 
zejména díky vyšší důvěře v průmyslu i ve stavebnic-
tví a vybraných službách, v obchodě se mírně snížila. 

Jsme stabilní a solidní 
Česká republika je z 
hlediska rizika sociál-
ních problémů 19. nej-
bezpečnější zemí na 
světě, proti roku 2020 
si polepšila o 14 míst. 
Na prvních třech mís-
tech jsou severské ze-
mě. Vyplývá to z inde-
xu sociálního rizika 

(ISR), který vytvořila světová úvěrová pojišťovna Eu-
ler Hermes. Za rizikové události analýza považuje na-
příklad protivládní protesty a jiné incidenty, které by 
mohly předcházet změnám v politice i v podnikání. 
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Bitcoin ztratil polovic 
Bitcoin v pondělí oslabil pod 34 000 dolarů, nejníže 

od loňského 25. července a zhruba 51 % pod svým do-
savadním maximem z loňského listopadu. Prudce osla-
bila i druhá největší kryptoměna ethereum. Poté však 
kryptoměny opět posílily. 

Loni 5,9 %, letos méně 
MMF odhaduje za rok 2021 růst světové ekonomiky 

o 5,9 %, v souladu s říjnovou prognózou, snižuje ale 
prognózu globálního hospodářského růstu v roce 2022 
na 4,4 % z 4,9 %. 

Na daních bude méně 
Stát by měl letos ve srovnání s loňským rokem zís-

kat méně na dani z příjmu fyzických osob i firem. Vý-
nosy z dalších daní a sociálního pojištění by měly ale 
růst. Podle ministerstva financí by stát měl na dani z 
příjmu fyzických osob letos získat 164,1 miliardy korun 
proti loňským 172,6 miliardy korun. V případě daně 
z příjmu právnických osob letos MF čeká 189,8 mld. Kč 
proti loňským 200,6 miliardy korun. V letech 2023 a 
2024 by příjmy měly růst ze všech daní i pojistného. 

Pojistných podvodů přibývá 
Odhalené pojistné podvody u největších pojišťoven 

loni přesáhly miliardu korun. GČP odhalila pojistné 
podvody v úhrnu za více než půl miliardy korun, kdy 
nejvyšší finanční objemy byly u podnikatelského pojiš-
tění. Jen od roku 2016 šlo o nekalé jednání v celkovém 
souhrnu za 2,25 miliardy korun. Detektivové Allianz 
pojišťovny loni odhalili pojistné podvody za 367 milionů 
korun v 2522 případech, což bylo o 552 případů více 
než předloni a o 10 milionů korun víc. Nejčastěji šlo  
o majetkové a průmyslové škody, různé variace 
v autopojištění a nechyběly ani škody na zdraví. 

Nejisté poslední čtvrtletí 
Podle Bundesbank německá ekonomika ve 4Q prav-

děpodobně klesla, protože zpracovatelský sektor dál 
trápily potíže v dodavatelských řetězcích a spotřeba se 
snížila kvůli novým obavám z koronaviru. 

I Německo poroste pomaleji 
Německá vláda výrazně sníží výhled letošního hos-

podářského růstu, alespoň podle svých zdrojů Der 
Spiegel. Nově ho odhaduje na 3,6 % místo v říjnu uvá-
děných 4,1 %. Údaj by se měl objevit ve výroční hos-
podářské zprávě, kterou představí německý ministr 
hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck. 

Účet za pandemii v Německu 
Německý ekonomický institut v neděli zveřejnil 

„účtenku“ za pandemii koronaviru ve výši 350 miliard 
eur. O ty německá ekonomika přišla zejména kvůli 
změně spotřebitelského chování – lidé zkrátka méně 
chodili do restaurací či na kulturní akce. Své aktivity 
omezili také investoři. „Obnova potrvá roky,“ píše se  
v analýze kolínského ekonomického institutu. Vláda 
mezitím upravila svou předpověď růstu národní ekono-
miky pro letošní rok z původních 4 % na 3,6 %. 
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