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Spoření je jako mučení 
Kdo si nyní odloží nějaké úspory, měl by nad da-

nou částkou uronit slzu. To by měl ostatně udělat i 
nad jakoukoli sumou uloženou v bance i v šuplíku. Do 
roka a do dne zbude totiž z každé stokoruny reálně 
jen 91,50 koruny. Hodnotu neukousnou žádné poplat-
ky, ale inflace, alespoň podle očekávání našeho minis-
terstva financí. Takto se vypaří i citelná část z více 
než 3 bilionů korun, které mají české domácnosti ulo-
žené na bankovních účtech – celkem půjde o neuvěři-
telných čtvrt bilionu korun. Od začátku koronavirové 
pandemie lidé na bankovní účty přinesli půl bilionu 
korun (300+200 miliard korun), ale loni na jaře spoři-
cí boom vyprchal a na podzim zcela povadl – spořit li-
dé téměř přestali. Pustili se ale do 57miliardové re-
dukce z netermínovaných vkladů na termínované, 
které vzrostly o 66,5 miliardy korun.  

ETF rychle rostou 
Globální burzovně obchodované fondy (ETF) přilá-

kaly loni od investorů rekordní objem peněz. Přiteklo 
do nich 1,22 bilionu dolarů, o zhruba 71 % více než v 
předešlém roce. Investorům přibývaly v rozvahách 
hotové peníze, které posílali právě do nízkonáklado-
vých investičních produktů. Do amerických ETF zamí-
řilo 901 miliard, evropská a asijská ETF přilákala in-
vestice v řádu 190, respektive 88 miliard dolarů. 

 

Náš růst mile překvapil 
Navzdory kulminující pandemii a nedostatku dová-

žených komponent se české ekonomice dařilo i 
v závěru minulého roku. Podle dnes zveřejněného 
předběžného odhadu se HDP ČR zvýšil oproti předcho-
zímu čtvrtletí o 0,9 %, meziročně o 3,6 %. Za celý 
rok 2021 si česká ekonomika připisuje 3,3 %. Podaři-
lo se jí tak umazat něco přes polovinu propadu dosa-
ženého v pandemickém roce 2020. Zásluhu na tom 
má rostoucí spotřeba domácností spolu se zásobami, 
kterými se firmy jistily v čase nefungujících dodava-
telských řetězců. 

Potvrzeno: Německo pomalejší 
Německé hospodářství se bude s následky pande-

mie nemoci covid-19 potýkat déle, než se předpoklá-
dalo. Německá vláda nově pro letošní rok počítá s 
růstem hrubého domácího produktu o 3,6 %, zatímco 
dosud počítala s růstem o 4,1 %, oznámil ministr hos-
podářství a ochrany klimatu Robert Habeck. 

Čipů je stále málo 
Výrobcům polovodičů dál rychle ubývá zásob, ne-

dostatek mikročipů ve světě přetrvává, upozorňuje 
americká vláda. V prosinci měli výrobci čipů zásoby 
na méně než pět dnů, zatímco standard před pande-
mií byl asi 40 dnů, ukázal průzkum mezi více než 150 
společnostmi. 

Tatry v Čechách 
Společnost Blueberg Media českého podnikatele 

Michala Voráčka koupila slovenskou zpravodajskou te-
levizi TA3. Hodnota transakce nebyla zveřejněna. Slo-
venská Rada pro vysílání a retransmisi už v prosinci 
dala souhlas ke změně majitele firmy C.E.N., která 
vlastní licenci na vysílání TA3. 

 Zelená (r)evoluce 
Podíl energie z obnovitelných zdrojů na celkové 

spotřebě elektřiny v EU se v roce 2020 zvýšil na 37 % 
z 34 % v roce 2019. Podle zprávy Eurostatu největší 
podíl energie z obnovitelných zdrojů na spotřebě elek-
třiny v rámci EU vykázalo Rakousko, zatímco Česká 
republika patřila mezi pět zemí s nejnižším podílem. 
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 Máme doma tuny zlata 
Češi mají doma zhruba dvakrát více zlata, než kolik 

ho je v sejfech ČNB. Ta držela ke konci loňského roku 
10,6 tuny žlutého kovu, zatímco domácnosti podle ofi-
ciálních zdrojů od roku 2009 získaly 19,35 tuny inves-
tičního zlata. Vyplývá to ze zjištění prodejce investič-
ního zlata Zlato.cz. Drahé kovy v jakékoli podobě mají 
v Česku 3 % populace. 

Apple se loni dařilo 
Začátkem letošního roku tržní kapitalizace firmy ja-

ko první na světě dosáhla tří bilionů dolarů. 
Čistý zisk společnosti Apple v prvním fiskálním 

čtvrtletí (za tři měsíce do 25. prosince) vzrostl o 20,4 
% na 34,63 miliardy dolarů (758,8 miliardy Kč) a trž-
by stouply na nový rekord, za tři měsíce do 25. pro-
since se zvýšily o 11 % na 123,9 miliardy dolarů. Ana-
lytici v průměru očekávali tržby jen 118,7 miliardy do-
larů a zisk 31 miliard dolarů. 

Od ledna 2007, kdy spoluzakladatel a bývalý šéf 
Applu Steve Jobs představil první model telefonu iPho-
ne, cena akcií Applu posílila o zhruba 5800 %. Americ-
ký akciový index S&P 500 přitom ve stejném období 
vzrostl pouze o zhruba 230 %. „Apple byl a stále je 
neuvěřitelným příběhem růstu, který se opírá o pro-
dukty, po nichž lidé touží, a o rostoucí portfolio slu-
žeb,“ uvedl analytik Trip Miller ze společnosti Gullane 
Capital Partners. 

Takový bychom potřebovali 
Norský státní fond dosáhl loni celkového výnosu 

14,5 %, což představuje přibližně 176 mld. USD. 

Allianz ovládá brand 
Allianz je třicátou nejhodnotnější značkou světa. 

Vyplývá to z výsledků žebříčku Global 500 společnosti 
Brand Finance. Mezi stovkou nejhodnotnějších pojišťo-
vacích značek světa se Allianz navíc umístila na prv-
ním místě. 

Už i Němci víc investují 
DWS Group (dříve: Deutsche Asset Management), 

německá společnost pro správu aktiv, oznámila čisté 
přítoky za 4Q ve výši 15,0 mld. eur (odhad trhu 7,34 
mld. eur). 

Devizy i měnové jištění 
Společnost SAB Finance, která je jedním z největ-

ších zprostředkovatelů devizových obchodů v ČR, loni 
zvýšila zisk před zdaněním meziročně o 39 % na re-
kordních 200 milionů korun. Firma v tiskové zprávě 
zároveň uvedla, že management společnosti očekává 
pozitivní trend hospodaření i v následujících letech dí-
ky pokračující silné poptávce po měnovém zajištění. 

„Vývoj kurzu 
koruny, vysoká po-
ptávka po měno-
vém zajištění a 
osobní přístup tý-
mu SAB Finance 
přispěly k výbor-
ným výsledkům 
firmy. Jsme rádi, 
že naše produkty 
spotových měnových kurzů a měnových zajištění po-
mocí forwardů využívá ve svém podnikání čím dál více 
klientů,“ uvedl zakladatel společnosti Radomír Lapčík. 
Celkový zisk z finančních operací loni stoupl meziročně 
o 27 % na zhruba 377 milionů korun. 

BankID jde k milionu 
Bankovní identitu, rychlé a bezpečné digitální pro-

kazování totožnosti, využilo za první rok fungování 
aspoň jednou na 700 tisíc klientů bank. Většina uživa-
telů se jejím prostřednictvím přihlásila ke služ-
bám státních institucí. Každý sedmý uživatel, který 
používá bankovní identitu u státu, dále využil BankID 
u firem. 

ABN Amro na prodej 
Nizozemská vláda podle zdroje plánuje po čtyřleté 

odmlce obnovit prodej svého většinového podílu v ABN 
Amro Bank. Při posledním takovém odprodeji se v září 
2017 zbavila 7% podílu za cca 1,5 mld. eur. Nyní její 
podíl v bance dosahuje zhruba 56 %, což odpovídá 
tržní hodnotě zhruba 7,6 mld. eur. 

Na luxus máme dost 
Francouzský prodejce luxusního zboží LVMH hlásí 

za 4Q organický růst prodejů divize módního a kože-
ného zboží o 28 %, odhady byly nastaveny na +16 %. 
Prodeje LVMH dosáhly v roce 2021 rekordních úrovní  
a překonaly předkovidový rok 2019, což ocenily růs-
tem i ceny akcií. 
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Fondy budou v centru dění 
Češi mají v investičních fondech rekordní majetek. 

Letos ale bude investování po otrlé, silné povahy, ne 
všichni jsou na to připraveni, zvláště nováčci ne. Podle 
Lukáše Kovandy mají Češi v investičních fondech zhru-
ba 700 miliard korun, historicky rekordní sumu. Mnozí 
v uplynulých týdnech a měsících vložili své peníze do 
investičního fondu vůbec poprvé. Dosud si vystačili tře-
ba jen se spořícím účtem nebo termínovaným vkladem 
v bance. Případně své úspory použili na nákup nemovi-
tosti. Jenže byty a domy jsou rovněž rekordně drahé – 
a k tomu zdražují nejvýrazněji v celé EU. Takže stále 
více Čechů svěřuje své peníze právě fondům. Lidé totiž 
chtějí úspory uchránit před inflací, jež letos bude nej-
výraznější od 90. let, přičemž už nejsou tolik jako dří-
ve ochotni činit tak prostřednictvím pořízení nemovi-
tosti, když jsou reality stále hůře dostupné. 

Evropská ekonomika v závěru roku zpomalila 
Předběžný odhad Eurostatu oznámil zpomalení růstu 

HDP eurozóny i EU v posledním čtvrtletí loňského roku 
na 0,3 %, respektive 0,4 % (mezičtvrtletně). Ve srov-
nání s druhým či třetím kvartálem jde o výrazné zpo-
malení, avšak asi nikdo mohl doufat v opakování dvou-
procentního růstu. V meziročním srovnání si eurozóna 
a EU připisují 4,6 %, respektive 4,8 %. Analytik Petr 
Dufek z ČSOB hodnotí, že „slabší čísla z EMU nejsou 
žádným překvapením vzhledem k pandemické situaci  
v závěru roku a pokračující neutěšené situaci v doda-
vatelských řetězcích. Negativní dopad měla nepochyb-
ně i nebývale vysoká inflace podepisující se na reálné 
finanční situaci domácností.“ 

Pražských bytů bude víc 
Největší rezidenční developer, společnost Central 

Group se chystá položit základní kámen jejich dosud nej-
většího stavebního pro-
jektu (již má stavební 
povolení). Na Žižkově 
postaví 2500 bytů. Podle 
majitele a šéfa Dušana 
Kunovského byl již loň-
ský rok skutečně rekord-
ní. Na pražském trhu se 
prodalo více než sedm ti-
síc bytů, což je přibližně o čtvrtinu více než v minulých le-
tech. Také v Central Group prodeje vzrostly o 20 %. 

USA loni rostly o 5,7 % 
Americká ekonomika loni vzrostla nejvíce od roku 

1984 (tehdy po recesi 7,2 %), tedy od doby, kdy zemi 
vedl republikánský prezident Ronald Reagan. Podle 
rychlého odhadu rostla o 5,7 %, když v samotném 
čtvrtém čtvrtletí růst zrychlil v ročním přepočtu na 6,9 
% z 2,3 % ve třetím kvartálu. Překonal tak očekávání 
analytiků, kteří podle agentury Reuters očekávali 
zrychlení tempa na 5,5 %. Za loňským růstem ekono-
miky je především vzestup výdajů spotřebitelů, který 
dosáhl 7,9 %. O 9,5 % se zvýšily soukromé investice. 
V posledním čtvrtletí roku ale spotřebitelské výdaje 
rostly tempem 3,3 % ročně. Naopak tempo růstu sou-
kromých investic vzrostlo na 32 %, zejména díky tvor-
bě zásob. 
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