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Naprostá většina Čechů spoří či investuje, i
když mnohdy neodkládají příliš vysoké
částky
Necelá polovina zvládne měsíčně spořit do dvou tisíc korun, třetina lidí pak má
aktuální úspory do 50 tisíc korun. Zhruba každý druhý Čech je schopen si na
penzi našetřit maximálně půl milionu korun, ovšem ideální představa úspor na
stáří je diametrálně odlišná. Dvě pětiny by byly spokojeny s částkou mezi půl
milionem a 2,5 miliony korun.
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Český aukční rekord: Kubištův obraz se
prodal za více než 123 milionů
Obraz jednoho ze zakladatelů české moderní malby Bohumila Kubišty
Staropražský motiv z roku 1911 se na nedělní aukci v Praze prodal za 123,6
milionu korun včetně dvacetiprocentní aukční přirážky. Vytvořil tak nový
tuzemský aukční rekord, který dosud držel obraz Divertimento II
Františka Kupky, jenž se v roce 2020 prodal za 90,24 milionu.
Stavební práce na českém zastoupení mezinárodního investičního
projektu The Orb jsou rozdělené do více fází. Areál bude obklopený
anglickým parkem, ožijí i historické sklepy s valenými klenbami. Zámek
se připojí k plánovaným 12 sídlům The Royal Capital Clubu po světě.
Protivín je pilotní projekt.

Jen zhruba osmina Čechů nespoří ani neinvestuje, ukázal aktuální průzkum
platformy Portu. Ti ostatní se snaží pravidelně každý měsíc nějakou tu korunu
stranou odložit, i když se často jedná o nižší, třeba jen stokorunové částky. Téměř
polovina (47 procent) lidí zvládne měsíčně postrádat maximálně dva tisíce
korun. Další tři lidé z deseti odkládají mezi dvěma až pěti tisíci korunami a
zhruba čtvrtina (23 procent) Čechů i více než pět tisíc korun měsíčně.
Češi jsou, co se spoření či investic týče, konzervativní. Není tedy divu, že mezi
nejčastěji využívané produkty patří například stavební spoření, spořicí účty – zde
spoří každý druhý – či penzijní fondy, kde na penzi ukládají peníze dvě pětiny
oslovených. Necelá třetina Čechů má ale rezervy jen na běžných účtech či v
hotovosti. Každý jedenáctý investuje do akcií, osm lidí ze sta sází na kryptoměny
a sedm ze sta zhodnocuje finance prostřednictvím nemovitostí. Dalších pět
procent oslovených má zainvestováno do zlata a zhruba stejný počet pak do
státních nebo firemních dluhopisů.
Tři čtvrtiny Čechů si sice na důchod spoří, ale jejich úspory nebudou nijak
závratné. Ještě před výrazným zdražováním, které Česko postihlo v posledních
měsících, finanční experti radili, aby si Češi na penzi naspořili alespoň 1,5 až dva
miliony korun. S tím, jak se prodlužuje věk dožití, stráví mnozí v důchodu i více
než dvacet let. Průzkum ukázal, že necelá polovina (46 procent) dotázaných si
myslí, že budou schopni do důchodu odejít s úsporami maximálně půl milionu
korun. Každý sedmý oslovený předpokládá, že do penze naspoří částku mezi půl
milionem a jedním milionem, každý desátý Čech pak částku ve výši jednoho až
2,5 milionu korun. Zhruba šest ze stovky dotázaných si myslí, že bude schopno
naspořit částku vyšší než 2,5 milionu korun.

Poprvé se tak v neděli při tuzemské aukci výtvarného umění na sále
překonala hodnota 100 milionů korun. Bez přirážky konečnou cenu
licitátor odklepl na hodnotě 103 miliony a sálem zazněl potlesk.
Vyvolávací cena Kubištova obrazu byla 25 milionů. Kdyby se prodal za ni,
byl by to autorský rekord. Nejdražším Kubištovým dílem prodaným v
tuzemské aukci dosud bylo dílo nazvané Zátiší vydražené v roce 2013 za
18,49 milionu korun včetně přirážky.

Spotřební daň z benzinu a nafty se sníží, zákon
podepsal prezident

Staropražský motiv do aukce vstoupil s cenou 38 milionů korun, kam
vzrostla v internetovém přihazování. Na sále cena vystoupala o více než
60 milionů, v závěru licitovali dva až tři zájemci. Se stejnou vyvolávací
cenou v neděli aukce nabídla obraz malířky Toyen s názvem Samotáři z
roku 1934, prodal se za 54 miliony korun včetně přirážky.

Spotřební daň z nafty a benzinu se od začátku června do konce září sníží o 1,50
koruny na litr. Novelu zákona o spotřebních daních, která snížení sazby přináší,
podepsal prezident Miloš Zeman. Informoval o tom Hrad. Čtyřměsíční snížení
daně je vládní reakcí na zvýšení cen pohonných hmot, které podle analytiků
způsobily hlavně inflační tlaky a invaze ruských vojsk na Ukrajinu. Ministr financí
Zbyněk Stanjura (ODS) při schvalování novely v Senátu připustil, že v případě
nafty by snížení na minimální hranici stanovenou EU mohlo být trvalé.

Investiční gramotnost Čechů se nadále
zlepšuje

Z litru benzinu se nyní odvádí daň 12,84 koruny a u nafty 9,95 koruny.
Ministerstvo financí už dříve uvedlo, že ceny u čerpacích stanic by mohly díky
snížení spotřební daně klesnout až o 1,80 Kč na litr. Předpokládaný výpadek
příjmů státního rozpočtu činí zhruba čtyři miliardy korun. Státnímu fondu
dopravní infrastruktury, který dostává 9,1 procenta z této daně, chce vláda jeho
podíl nahradit.

Oproti datům z loňského podzimu se investiční gramotnost Čechů
zlepšila o procento, avšak mladá generace si v investicích vede dokonce
o 6,2 procenta lépe. Data vyplývají z Indexu investiční gramotnosti, za
nímž stojí investiční platforma Portu. V průzkumu vypracovaném
agenturou IPSOS poskytlo odpovědi přes tisíc Čechů a jde o dosud
nejrozsáhlejší vhled do povědomí tuzemské populace o světě investic.
„Současná situace na trzích a v ekonomice nutí lidi více přemýšlet, jak
nakládat se svými investičními prostředky. Lidé tak více shánějí
informace, obracejí se pro radu a obecně své investice více řeší. To je
alespoň jedna z mála pozitivních věcí na současné situaci,“ konstatuje
výsledky Jiří Kovařík, ředitel externí komunikace a obchodu Burzy
cenných papírů Praha.

Portrét Marilyn Monroe od Warhola byl v
aukci prodán za 4,6 miliardy korun
Slavný portrét herečky Marilyn Monroe od Andyho Warhola v noci na
úterý prodala newyorská aukční síň Christie’s za 195 milionů dolarů, v
přepočtu 4,63 miliardy korun. Jedná se o nejvyšší cenu, za niž bylo dosud

„Vysvětlujeme si to tím, že se víc mluví o inflaci, drahý benzin se zkrátka
týká všech,“ přikyvuje Radim Krejčí, zakladatel online investiční platformy
Portu. „Dříve se lidé v oblasti investic poměřovali s jinými investory. Dnes
jsme všichni na stejné lodi, máme zde patnáctiprocentní inflaci a všichni
se snaží o své peníze prostě nepřijít,“ komentuje situaci.

Práce je součástí sbírky sourozenců Thomase a Doris Ammannových, z
níž bylo k dispozici 36 kusů od význačných malířů minulého století,
například od Roberta Rymana, Cye Twomblyho nebo Francesca
Clementa. Výtěžek aukce putuje na charitativní účely.
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