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Firemní konference 
společnosti Indecon

Vítejte u dalšího vydání 
„Finančního newsletteru“ 
Indeconu.

TAKÉ SE ZDE 
DOČTETE
na straně 3 
Růst cen stavebního materiálu 
díky rostoucí energii

na straně 4 
Jsou Češi národem „spořílků“?

na straně 5 
Rozhodnutí bankovní rady ČNB

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 se v krás-
ném prostředí pensionu U Lyžaře v Jihlavě 
konala letos již druhá celofiremní kon-
ference pro vybrané spolupracovníky 
společnosti Indecon.
Náplní našeho pracovního setkání nebylo 
pouze vyhodnocení spolupráce, obchodní 
produkce za rok 2021 a části roku 2022, 
ale byly zde představeny i vize pro násle-
dující rok 2023. Součástí prezentace byla 
i rekapitulace nového ověření klientské 
dokumentace, usnadňující práci našim 
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spolupracovníkům a jejich klientům při každodenní 
pracovní činnosti a postupná úprava informačního sys-
tému. Díky neustálému monitoringu finančního trhu byly 
do produktového portfolia přidány další nové produkty 
a obchodní společnosti, které zvýší konkurenceschop-
nost a výjimečnost společnosti Indecon na finančním 
trhu. Implementace nových trendů finančního poraden-
ství je nedílnou součástí všech úspěšných společností. 
Tedy i Indeconu…
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Růst cen 
stavebního materiálu 
díky rostoucí energii

Ceny stavebního materiálu za poslední dva 
roky výrazně rostou. Jen obyčejné zdící 
cihly za posledního tři čtvrtě roku podra-
žily o více než 20 %. Od roku 2020 téměř 
o polovinu! Snižování cen ale v nadcháze-
jícím roce neočekávejme. Důvodem jsou 
především vysoké ceny energií. To jen na 
úvod, protože stejný růstový trend má 
téměř veškerý stavební materiál. 
Kvůli ekonomické situaci ve světě a váleč-
nému konfliktu na Ukrajině bude nejistota 

ve vývoji cen energií pokračovat. Predikce 
ceny není bohužel příznivá, dle ekonomů 
by měla pokračovat, takže tento růst se 
s největší pravděpodobností promítne i do 
cen již takto drahého stavebního materi-
álu. Stagnaci či snížení cen nenahrávají ani 
vládní opatření. Záchrannou brzdou před 
dalším razantním zdražením by mělo být 
„zastropování“ cen energií na přijatelné 
hranici, ale to se dosud netýká velkých 
a energeticky náročných odvětví. Poptávka 

po takto drahých stavebních materiálech 
klesá, především u výstavby nových rodin-
ných domů, a to až ve výši jedné třetiny 
současných realizací.
Situace na hypotečním i energetickém 
trhu tak v současnosti ztěžuje podmínky 
realizace nových staveb a projektů. Každo-
pádně naši spolupracovníci jsou připraveni 
s každým klientem tuto oblast řešit na indi-
viduální bázi a pokusit se najít co možná 
nejoptimálnější řešení.
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Jsou Češi národem 
„spořílků“?

Češi jsou považováni za premianty v celé 
Evropě z hlediska svých finančních úspor. 
Míra úspor je totiž v české ekonomice 
poměrně dost vysoká. Podle Světové 
banky podíl úspor na hrubém národním 
důchodu dosahuje téměř 29 % a Česká 
republika tak zaujímá mezi ostatními 
evropskými státy třetí nejvyšší příčku. 
Jak je to tedy vůbec možné, že z hlediska 
bohatství máme stále co dohánět? Češi 
totiž dostatečně nevyužívají finanční pro-
dukty, které by jim pomohly jejich úspory 
zhodnocovat. Svoje úspory drží nejčas-
těji na bankovních účtech, které nejenže 
nenesou téměř žádný úrok, ale navíc 
z nich postupně ukrajuje „inflace“, která 
loni dosáhla na téměř 4 % a letos bude 
dvouciferná (v září např. 18 %). 
Ve srovnání se západní Evropou je jasné, 
že Češi investují méně do „dlouhodobých“ 
aktiv, která mají potenciál přinášet vyšší 
výnos. Více než polovinu svého majetku 

drží Češi v hotovosti nebo na bankovních 
účtech, zatímco „průměrný“ Evropan má 
takto alokováno pouze 30 %.
Podíváme-li se na penzijní fondy, pak Češi 
v nich mají uloženo necelých 11 % celko-
vých úspor, kdežto průměrný Evropan 
však má uspořeno 23 %. A tento rozdíl 
se nezmenší ani v případě, když k těmto 
číslům přičteme životní pojištění. Pak se 
dostaneme zhruba na hodnoty 16 % ku 38 %.
Češi drží nižší podíl majetku v investičních 
aktivech a zároveň tato aktiva jsou konzer-
vativně alokovaná. České domácnosti tak 
investují pouze 19 % prostředků do akci-
ových fondů, zatímco smíšené fondy tvoří 
40 % a dluhopisové 35 %. Rizikovější aktiva 
v dnešní době drží typicky domácnosti 
s vyššími příjmy. V loňském roce úspory 
domácností v rámci finančních produktů 
pokračovaly v dlouhodobém růstu a rostly 
o cca více než 7 % (na téměř 5,5 bil. Kč). 
Pokles zaznamenaly pouze dluhopisy. 

Přispělo k němu snížení tržních cen dlu-
hopisů v souvislosti s růstem úrokových 
sazeb. Nejvyšší růst vykázal objem úspor 
domácností umístěných v investičních 
fondech (meziročně o 26 %), což před-
stavuje zároveň nejvyšší nárůst od roku 
2016. Závěrem lze konstatovat pozitivum. 
Dobrou zprávou je, že obliba investic je čím 
dál více na vzestupu.

A jaké je naše doporučení k našim 
klientům?
• Investujte pravidelně a po menších část-

kách, kdy se s vysokou pravděpodobností 

vyhnete špatnému načasování

• Dodržujte Vámi stanovený investiční 

horizont

• Správu investic svěřte profesionálům, 

neinvestujte do toho, čemu nerozumíte

• Rozkládejte riziko, nevsázejte pouze na 

jednu kartu
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Bankovní rada ČNB na svém zasedání dne 

8. 11. 2022 ponechala úrokové sazby na stávající 

úrovni. Dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba) 

tak zůstává na 7 %, diskontní sazba na 6 % a lom-

bardní sazba na 8 %. 

Bankovní rada současně rozhodla, že ČNB 

bude i nadále bránit nadměrným výkyvům 

kurzu koruny. Úrokové sazby ČNB se nachází 

na úrovni, která tlumí domácí poptávkové tlaky. 

Brzdí růst bankovních úvěrů pro domácnosti 

i firmy, brzdí tedy růst množství peněz v ekono-

mice.  Bankovní rada konstatuje, že podmínkou 

dlouhodobé cenové stability jsou rovněž umír-

něné požadavky ve mzdových vyjednáváních 

a zodpovědná rozpočtová politika. Bankovní 

rada vyčká na další data, která vyhodnotí. Na 

příštím zasedání rozhodne, zda sazby zůsta-

nou stabilní, nebo se zvýší. Bankovní rada 

současně potvrdila své odhodlání pokračovat 

v boji proti inflaci, dokud nebude plně pod kont-

rolou, tedy stabilizována na cíli 2 %. To znamená, 

že úrokové sazby zůstanou po určitou dobu na 

relativně vysoké úrovni.

Rozhodnutí 
bankovní rady 
ČNB
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