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Pražská burza zaznamenala první pokles po šesti týdenních růstech v řadě. Byl však pouze mírný, index PX v pátek 

uzavřel o 0,11 % w/w níže na hodnotě 1177,31. Index se prakticky po celý týden držel ve velmi úzkém pásmu, 

mezidenní změny byly minimální. Na úrovni jednotlivých titulů nicméně byly patrné větší pohyby. Dařilo se Avastu, který 

zdá se nadále těží z potvrzení účasti v prestižním britském indexu FTSE100. Akcie této technologické firmy tak posílily o 

2,9 % na 143,45 Kč a staly se nejrůstovějším titulem týdne. V závěsu se držely akcie telekomunikační O2 s 1,9% 

ziskem a také akcie České zbrojovky (CZG), které posílily o 0,7 % w/w na 431 Kč. Dokončení akvizice Coltu, silné 

výsledky za 1Q 2021, to vše koncem května katapultovalo akcie CZG výrazněji přes hranici 400 Kč a titul se 

v posledních dvou týdnech drží v blízkosti 430 Kč. Ze svých šestiletých maxim v uplynulém týdnu lehce ustoupil ČEZ, 

jenž ztratil 1,2 % w/w na 635 Kč. Akcie ČEZu se od letošního března nacházejí, na pozadí výrazného růstu cen 

emisních povolenek a elektřiny, v růstovém trendu, v posledních dnech tak přichází konsolidace pod hranicí 640 Kč. 

Nedařilo se akciím Erste (-2 % w/w na 850 Kč), kterým neprospívaly klesající výnosy na dluhopisovém trhu.  

Index 4. 6. 2021 11. 6. 2021 Změna 

PX 1 178,61 1 177,31 -1,3 (-0,11 %) 

 
 
Klíčové události 
 

 Průmyslová výroba (bez sezónního očištění) (y-y) (duben): aktuální hodnota: 55,1 %, očekávání trhu: 54,0 

%, předchozí hodnota: 18,2 % 

 Míra nezaměstnanosti (květen): aktuální hodnota: 3,9 %, očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,1 % 

 Stavební výroba (y-y) (duben): aktuální hodnota: -3,9 %, očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,1 % 

 Maloobchodní tržby (y-y) (duben): aktuální hodnota: 21,0 %, očekávání trhu: 25,2 %, předchozí hodnota: 13,0 

% 

 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (duben): aktuální hodnota: 7,5 %, očekávání trhu: 10,4 %, 

předchozí hodnota: 6,6 % 

 CPI (y-y) (květen): aktuální hodnota: 2,9 %, očekávání trhu: 3,1 %, předchozí hodnota: 3,1 % 

 CPI (m-m) (květen): aktuální hodnota: 0,2 %, očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,5 % 

 

Firemní zprávy 

 

 Moneta 7/6 - Banka Moneta oznámila úspěšné dokončení prodeje portfolia úvěrových pohledávek v selhání v 

nominální hodnotě 340 milionů Kč. Úspěšný prodej portfolia úvěrových pohledávek v selhání v nominální 

hodnotě 340 milionů Kč pro banku bude znamenat realizaci mimořádného zisku před zdaněním ve výši 32 

milionů Kč. "Portfolio bylo složeno z 4 159 nezajištěných retailových úvěrů, které byly v insolvenčním řízení. 

Celková návratnost v rámci vymáhacího procesu dosáhla téměř 45 %," stojí ve zprávě Monety.  

 Erste 8/6 - Analytik britské banky HSBC Johannes Thormann přistoupil ke zvýšení cílové ceny akcie Erste Group 

Bank z původních 35 EUR na 39 EUR (cca 990 Kč). Investiční doporučení zůstalo zachováno na stupni „buy“. 

 eMan 8/6 - Český dodavatel softwaru eMan uzavřel rámcovou dohodu s automobilkou Volkswagen o dodávání 

IT služeb včetně vývoje „chytrých“ uživatelských aplikací. Celková hodnota smlouvy činí 4,5 mil. EUR (přibližně 

114,5 milionů korun). Pro společnost eMan jde o jednu z největších zakázek roku, poskytované služby mají být 

poskytnuty přímo pro značku Volkswagen (ne např. pro Škodu). „Všechny projekty jsou určeny exkluzivně pro 

značku Volkswagen. Do budoucna ale nevylučujeme i přesah mezi další značky vlastněné skupinou,“ dodává 

Jan Kučera z eManu, ředitel divize společnosti, pod kterou zakázka spadá. Dodávaný software bude zajišťovat 

Česká republika 
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služby v oblasti konektivity vozidla, tedy propojení informačních a komunikačních technologií mezi uživatelem a 

vozem. Příkladem takových funkcí je vzdálené ovládání automobilu, kontrola množství paliva či stav baterií. 

 Pilulka 8/6 - Společnost Pilulka Lékárny a.s. v roce 2020 v ČR dosáhla tržeb 1,25 mld. Kč. Konsolidované tržby 

skupiny za prodej zboží činily po schválení auditem 1,67 mld. Kč, z čehož 1,23 mld. Kč pocházelo z online 

prodejů a tržby ve výši 0,44 mld. Kč vzešly z kamenných lékáren. Za prodej vlastních výrobků a služeb skupina 

utržila 107 mil. Kč. V roce 2020 dosáhla společnost konsolidovaného provozního zisku 1,06 mil. Kč, výsledek 

hospodaření celé skupiny však dosáhl záporných čísel a skupina vykázala ztrátu 25,6 mil. Kč, když v roce 2019 

činila konsolidovaná ztráta 50,7 mil. Kč. 

 ČEZ 9/6 - Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) poskytne společnosti Eurohold pětiletý úvěr v hodnotě 60 

mil. EUR na financování akvizice bulharských aktiv ČEZu. Eurohold již v předchozím týdnu oznámil navýšení 

kapitálu za cílem získání prostředků pro koupi bulharských aktiv prostřednictvím emise 79 mil. nových akcií. 

 Moneta 9/6 - Poradenská společnost Glass Lewis doporučila akcionářům Moneta Money Bank hlasovat proti 

plánu na koupi Air Bank, Home Credit a Benxy od investiční Skupiny PPF a zpochybnila kupní cenu za tato 

aktiva. Doporučení hlasovat proti návrhu podala i firma Institutional Shareholder Services. Celková cena 

transakce byla vyčíslena na 25,9 mld. Kč, přičemž 2,59 mld. Kč má být uhrazeno peněžními prostředky a zbytek 

částky by mělo dorovnat 291,375 mil. nově emitovaných akcií Monety, což by dle agentury Reuters dalo Skupině 

PPF většinovou kontrolu nad Monetou. Poradenská firma Institutional Shareholder Services také doporučila 

akcionářům oponovat návrhu o sloučení. 

 Erste 9/6 - Keefe, Bruyette & Woods přistoupil ke zvýšení cílové ceny akcií Erste Group Bank na 37,7 EUR s 

doporučením outperform. Původní cílová cena byla 31,6 EUR. 

 Pilulka 9/6 - Pilulka vstupuje do spolupráce se StartupYardem, který je nejdéle fungujícím technologickým 

startupovým akcelerátorem ve střední a východní Evropě. Společně spouští projekt Pilulka Lab, jehož úkolem 

bude podpořit technologické startupy působící v oblasti eHealth. Tohoto cíle hodlá společný podnik dosahovat 

prostřednictvím podnikatelského mentoringu a přístupu ke klientům, partnerům a investorům v České republice i 

ve zbytku regionu střední a východní Evropy. Do jednotlivých startupů se chystá Pilulka Lab v závislosti na fázi 

projektu investovat až jeden milion EUR, případně i více pro projekty v pokročilejších fázích. Podmínkou přijetí 

startupu do akcelerátoru je jeho založení v jedné ze zemí střední a východní Evropy a zaměření na digitalizaci 

zdravotnictví či přilehlých oblastí. 

 Photon Energy 10/6 - Nizozemská společnost Photon Energy Group, zabývající se obnovitelnými zdroji, dnes 

představila dlouhodobý strategický výhled do roku 2024. Do roku 2024 společnost zamýšlí zvýšit kapacitu 

fotovoltaických elektráren ze současných 74,7 MWp na nejméně 600 MWp a také sestavit 1 GWp portfolio 

provozních a údržbových aktiv. V důsledku zrychleného růstu podniku očekává vedení společnosti nárůst 

EBITDA v roce 2024 na přibližně pětinásobek hodnoty roku 2020. Jedním z prostředků, jakým společnost 

zamýšlí financovat strategii, je prodej vlastních existujících akcií, které drží sama společnost. Nabídne až 7 

milionů kusů v současné hodnotě přibližně 18 mil. EUR. 

 Recall 10/6 - Společnost RECALL, která vyrábí příslušenství k mobilním zařízením značky FIXED, se v letošním 

roce chystá vstoupit na trh START pražské burzy. Na rozvoj nových produktů a další expanzi chce vybrat 45 

milionů Kč. 

 UDI CEE 11/6 - Urban Developers and Investors s.r.o. informoval developerskou společnost UDI CEE o zájmu 

odkupu neomezeného počtu jejich akcií za cenu 560 Kč v období od 21. června do 2. srpna 2021 v rámci 

standardního obchodování na trhu START. Důvodem odkupu je možnost investorů realizovat kapitálové výnosy 

v původně plánovaném termínu před dokončením aktuálních projektů a volné finanční zdroje na straně Urban 

Developers and Investors, s.r.o. 

 Moneta 11/6 – Moneta informovala, že úspěšně dokončila další prodej portfolia úvěrových pohledávek v selhání 

v nominální hodnotě 191 mil. Kč. Úvěrové portfolio bylo složeno z 1091 nezajištěných retailových úvěrů, které 

nebyly spláceny více než 2 roky a průběžně byly ze strany banky vymáhány. V elektronické aukci bylo osloveno 

53 zájemců a na základě nejvyšší učiněné nabídky zvítězila společnost Bohemia Faktoring a.s. „Moneta z tohoto 

prodeje realizovala mimořádný zisk před zdaněním ve výši 25 milionů Kč. Celková návratnost v rámci 

vymáhacího procesu tohoto portfolia dosáhla 52 %,“ sdělila Moneta v tiskové zprávě. 

 Stock Spirits 11/6 - Londýnská rodinná kancelář Western Gate Private Investments Limited, která je největším 

akcionářem Stock Spirits Group, mírně snížila podíl v této likérce o 0,4 p.b. na 9,6 %. Společnost Western Gate 

Private Investments Limited se ve společnosti Stock Spirits Group dlouhodobě angažuje. V únoru žádala odchod 

dvou nejdéle působících členů správní rady. Kritika směřovala na výrazné odpisy investic. 

 
Očekávané události 

 14/6 Běžný účet platební bilance 

 16/6 Ceny průmyslových výrobců (PPI index) 
 

Česká republika 

https://www.fio.cz/European%20Bank%20for%20Reconstruction%20&%20Development
https://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy-z-burzy/249282-nejvetsi-akcionar-stock-spirits-na-valne-hromade-opet-pozaduje-odchod-nejdele-slouzicich-reditelu
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USA 

Prudký pokles výnosů na státních dluhopisech poslal široký index S&P 500 se ziskem dalších 0,4 % na nová historická 

maxima. Klesající výnosy pomohly hlavně růstovým titulům a Wall Street tak táhly hlavně technologické akcie. Nasdaq 

Composite připsal necelá 2 %. Technologickému sektoru pomohl také senátní návrh o infrastrukturním stimulačním 

balíku, který nezahrnuje zvýšení daní. Dařilo se skupině FANGMAN a softwarovým firmám. Velké zisky připisoval 

zdravotnický sektor poté, co FDA schválila první lék na Alzheimerovu chorobu vyvinutý společností Biogen. Vedle 

Biogenu, jehož akcie skokově posilovaly o desítky procent, rostly i další biotechnologické firmy. Bluechipový Dow Jones 

naopak odevzdal 0,8 %. Ztrácel průmyslový sektor, necyklická spotřeba a materiály. Kvůli poklesu výnosů klesaly také 

akcie bank a obecně finanční tituly. V tomto týdnu vyjde několik makrodat, ale nejvíce se bude sledovat zasedání Fedu 

a komentáře k nákupům aktiv. Kvartální výsledky reportuje z technologického sektoru Oracle nebo Adobe. 

Index 4. 6. 2021 11. 6. 2021 Změna 

Dow Jones Industrial Average 34 756,4 34 479,60 276,79 (0,80 %) 

S&P 500 4 229,89 4 247,44 17,55 (0,41 %)  

NASDAQ Composite 13 814,50 14 069,42 254,93 (1,85 %) 

 

Klíčové události  

 CPI (y-y) (květen): aktuální hodnota: 5,0 %, očekávání trhu: 4,7 %, předchozí hodnota: 4,2 % 

 Jádrový CPI (y-y) (květen): aktuální hodnota: 3,8 %, očekávání trhu: 3,5 %, předchozí hodnota: 3,0 % 

 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (5. června): aktuální hodnota: 376 tis., očekávání trhu: 370 tis., 

předchozí hodnota: 385 tis. 

Firemní zprávy 

 Campbell Soup - Americká společnost prodávají hotová jídla a nápoje vykázala ve třetím čtvrtletí znatelný 

meziroční pokles tržeb a zisků, který byl způsoben nižší poptávkou po produktech společnosti, než v době 
propuknutí pandemie. Společnost aktualizovala výhled na fiskální rok. Divize Meals & Beverages s nápoji a 
hotovými jídly vykázala ve třetím kvartálu tržby 1,039 mld. USD a provozní zisk 179 mil. USD, který meziročně 
klesnul o 35 %. Tento znatelný pokles je dle kvartální zprávy společnosti důsledkem zlepšení globální 
pandemické situace, která přiměla lidi konzumovat hotová jídla ve svých domovech. Segment Snacks 
zaznamenal tržby 945 mil. USD a provozní zisk 109 mil. USD, který v meziročním srovnání klesnul o 29 %. 
Společnost přisuzuje poklesu prodejům stejné důvody jako v případě divize hotových jídel a nápojů. Výkonný 
ředitel společnosti Mark Clouse uvedl ve čtvrtletní zprávě, že společnost mimo obtížné srovnání s minulým 
rokem, kdy byla poptávka po jejich produktech značně ovlivněna pandemií, čelila dalším nepříznivým faktorům, 
jako je rostoucí inflace, krátkodobé zvýšení nákladů na dodavatelský řetězec a realizační problémy v divizi 
Snacks. Clouse dále vyjádřil důvěru v podnik, která se dle jeho slov opírá o kvalitu značek společnosti, když 
téměř tři čtvrtiny produktů společnosti udržely svůj tržní podíl za uplynulé čtvrtletí. S platností od dnešního dne 
rozhodlo představenstvo společnosti o novém programu zpětného odkupu akcií v hodnotě 250 mil. USD, který 
nebude mít dopad na vlastnickou strukturu akcionářů. Tento program má kompenzovat zředění vlastnických 
podílů akcionářů v důsledku emise nových akcií. Společnost aktualizovala svůj celoroční výhled s ohledem na 
výsledky třetího kvartálu a dopad prodeje podniku s dětskou výživou Plum. Ve 4Q tak společnost očekává 
pokračující tlak na marži v důsledku měnícího se inflačního a pandemického prostředí. 

 Casey's General Stores – Americký řetězec maloobchodních prodejen potravin za 4Q fiskálního roku 2021 

reportoval tržby i očištěný zisk na akcii nad očekáváním. Za uplynulý rok hlásí prudké navýšení digitálních tržeb 
a úspěšně provedenou akvizici Buchalan Energy. Tržby společnosti předčily i nejvyšší analytické odhady na 
úrovni 2,34 mld. USD. Počet zákazníků na prodejnách se ve 4Q zvýšil a porovnatelné tržby z prodeje uvnitř 
obchodů tak meziročně vzrostly o 12,8 %. Porovnatelné tržby z prodeje potravin meziročně posílily o 12,5 % a 
překonaly tak očekávání růstu o 8,77 %. Největší tempo růstu vykázal prodej předem připravených jídel, 
porovnatelné tržby v této kategorii meziročně vzrostly o 13,4 %, tedy nad odhady analytiků předpokládající růst 
o 9,32 %. Porovnatelné tržby z prodeje pohonných hmot meziročně vzrostly o 6,4 % při očekávání růstu o 4,92 
%. Společnost uzavřela rok 2021 s pro společnost rekordním ročním očištěným ziskem na akcii v hodnotě 8,38 
USD. Řetězec maloobchodů za uplynulý fiskální rok prudce navýšil své digitální tržby, které vzrostly o 96 %. Ke 
konci 4Q společnost zaznamenala 3,6 mil. členů věrnostního programu. Casey's nedávno také uzavřela 
akvizici společnosti Buchalan Energy, která vlastní síť maloobchodů Bucky's Convenience Stores. Nákup byl 
financován půjčkou v hodnotě 300 mil. USD. Společnost očekává, že jí transakce v následujícím fiskálním roce 
navýší hrubý provozní zisk (EBITDA) o zhruba 45 mil. USD, její přínosy však v 1Q budou ředěny náklady 
spojenými s transakcí. Představenstvo společnosti v červnu odsouhlasilo výplatu čtvrtletní dividendy v hodnotě 
0,34 USD na akcii. Dividenda bude splatná 16. srpna 2021 všem držitelům akcií do 2. srpna. V nastupujícím 
fiskálním roce společnost očekává růst tržeb v řádu středních jednotek, přičemž čísla nezahrnují důsledky výše 
zmíněné akvizice Buchalan Energy. 

 Gamestop - Americký prodejce videoher, elektroniky a herního zboží GameStop uveřejnil včera po uzavření 
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burzy v USA hospodářské výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2021, které skončilo 1. května. Tržbami 
odhady analytiků překonal, čistou ztrátu vykázal také nižší, než očekávali analytici. Na postech generálního a 
finančního ředitele dochází k personálním změnám. Celkové tržby vzrostly o 25,1 % na 1,28 mld. USD, čímž 
došlo k překonání veškerých odhadů analytiků. Ten nejoptimističtější očekával 1,24 mld. USD. K tomuto 
výsledku výrazně přispěly především tržby z prodeje hardwaru, které vzrostly meziročně o 37 % na 703,5 mil. 
USD. Z prodeje sběratelských předmětů společnost utržila 175,4 mil. USD, tedy o 93 % více než ve stejném 
období minulého roku. Tržby z prodeje softwaru poklesly meziročně o 4,6 % na 397,9 mil. USD. Hrubá marže v 
porovnání s 1Q 2020 poklesla o 180 b.p. na 25,9 %. Průměr odhadů tří analytiků čítá 25,8 %. Očištěná 
provozní ztráta dosáhla v 1Q 21,6 mil. USD, přičemž v minulém roce vykázala společnost očištěnou provozní 
ztrátu ve výši 98,8 mil. USD. Čistá ztráta činí 66,8 mil. USD, v přepočtu na jednu akcii se jedná o 1,01 USD. V 
položce očištěné ztráty na jednu akcii společnost reportovala 45 centů, analytici očekávali v průměru vyšší 
ztrátu 71 centů. V porovnání s minulým rokem, kdy společnost disponovala 583,9 miliony dolarů ve formě 
hotovosti a vázané hotovosti, k 1. květnu 2021 držela 770,8 mil. USD. Výhled GameStop neposkytl, avšak 
uvedl, že trend růstu prodejů (v květnu meziročně +27 %) se přenesl do druhého čtvrtletí. GameStop dále 
ohlásil změny ve vrcholovém managementu. Z Amazonu přicházejí Matt Furlong, který nahradí na pozici 
generálního ředitele George Shermana, a Mike Recupero, který se stane novým finančním ředitelem. 
Zkušenosti obou mužů, kteří byli zaměstnáni u internetového maloobchodního giganta, by měly GameStopu 
dopomoci k přeměně z tápající firmy provozující kamenné prodejny na silný online obchod. 
 

Výsledky firem 

 15/6 Oracle 

 16/6 Lennar 

 17/6 Adobe, Kroger 

 18/6 Carnival 

 
Očekávané události  

 15/6 Maloobchodní tržby, PPI, průmyslová produkce 

 16/6 Zasedání Fedu, stavební povolení 

 17/6 Žádosti o podporu v nezaměstnanosti, předstihové ukazatele 
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Evropské akcie měřeno indexem Stoxx Europe 600 posílily o 1 %. Francouzský CAC 40 přidal 1,5 %, akcie ve Velké 

Británii posílily o 0,9 %. Italský index FTSE MIB vzrostl o 0,5 %. Německý index DAX pouze stagnoval na úrovni 15 700 

bodů. Výnosy na dluhopisech zamířily zpět prudce dolů po zasedání Evropské centrální banky, na kterém bylo 

oznámeno pokračování ve stávajících tempu nákupu dluhopisů i v příštím kvartálu. Prognóza ECB počítá s dočasně 

vyšší inflací a polevením růstu v příštím roce. V roce 2023 by již dle prognózy měla být znovu pod cílem. Zatímco 

kontinentální Evropa se po pandemii postupně otevírá, ve Velké Británii rostou počty nakažených kvůli indické mutaci, 

nově nazývané delta. Z makrodat zklamala německá dubnová průmyslová produkce a objednávky, když došlo 

k nečekanému poklesu. 

Index 4. 6. 2021 11. 6. 2021 Změna 

DAX 30 15 692,90 15 693,27 0,37 (0,00 %) 

 
 
Klíčové události   
 
NĚMECKO   

 Podnikové objednávky (m-m) (duben): aktuální hodnota: -0,2 %, očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 

3,0 % 

 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (duben): aktuální hodnota: -1,0 %, očekávání trhu: 0,4 %, 

předchozí hodnota: 2,5 % 

 Průzkum ZEW - index očekávání (červen): aktuální hodnota:79,8 b., očekávání trhu: 86,0 b., předchozí 

hodnota: 84,4 b. 

EUROZÓNA 

 Průzkum ZEW - index očekávání (červen): aktuální hodnota: 81,3 b., očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 

84,0 b.  

 ECB – sazby a QE bez změny 

 

Firemní zprávy 

 BMW – Analytik Philippe Houchois od Jefferies přistoupil ke zvýšení cílové ceny akcií automobilky BMW ze 

115 na 135 EUR při stálém doporučení na stupni "buy". Průměrná cílová cena pro BMW činí 99,56 EUR, uvádí 

Bloomberg. BMW také oznámilo plány na navýšení počtu nabíjecích stanic v Číně na 360 tisíc do konce tohoto 

roku. Chce tak získat větší podíl na největším světovém trhu pro elektromobily. BMW zároveň v souladu se 

strategií uhlíkové neutrality plánuje snížení emisí z čínských továren o 80 % do roku 2030. 

 About You - Internetový prodejce oblečení About You oznámil záměr vstoupit na trh veřejně obchodovaných 

společností a zveřejnil podrobnosti emise, ke které dojde v půlce června. Emise cenných papírů bude dle 

informací debutanta pojímat celkem 28,6 mil. akcií ve formě Private Placement, což je alternativa první veřejné 

nabídky akcií (IPO), která umožňuje účast v aukci široké veřejnosti. Holding About You však svou emisi rozdělí 

v okruhu předem vybraných investorů, kteří se aukce zúčastní. Upisovací cenu stanovil německý maloobchod 

na 21-26 EUR za akcii Tržní kapitalizace internetového prodejce by dle tržního očekávání měla po úpisu 

dosáhnout hodnoty vymezené intervalem 3,6-4,4 mld. EUR. Soukromá aukce bude trvat od 8. června do 14. 

června a první den veřejného obchodování připadne na středu 16. června. Debut na burze bude mít oděvní 

společnost na Frankfurtské burze s připraveným tickerem YOU. 

 

Výsledky firem 

 
Očekávané události - Německo 

 18/6 PPI 

 

Očekávané události – Eurozóna 

 17/6 Registrace aut 

 

 

Německo 
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Upozornění 

Dozor nad Fio bankou, a.s. vykonává Česká národní banka. Veškeré informace uvedené na těchto webových stránkách jsou 

poskytovány Fio bankou, a.s. (dále „Fio“). Fio je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a  tvůrcem trhu emise PHILIP MORRIS ČR 

(obchodovaná na Standard Marketu) a všech emisí obchodovaných na Prime Marketu, kromě TMR a VGP. Všechny zveřejněné 

informace mají pouze informativní a doporučující charakter, jsou nezávazné a představují názor Fia. Nelze vyloučit, že s ohledem na 

změnu rozhodných skutečností, na základě kterých byly zveřejněné informace a investiční doporučení vydány, nebo s ohledem na 

vývoj na trhu a jiné skutečnosti, se zveřejněné informace a investiční doporučení ukáží v budoucnu jako neúplné nebo nesprávné. Fio 

doporučuje osobám činícím investiční rozhodnutí, aby před uskutečněním investice dle těchto informací konzultovali její vhodnost s 

makléřem. Fio nenese odpovědnost za neoprávněné nebo reprodukované šíření nebo uveřejnění obsahu těchto webových stránek, 

včetně informací a investičních doporučeních na nich uveřejněných. Fio prohlašuje, že nevlastní čistou dlouhou ani krátkou pozici 

převyšující prahovou hodnotu ve výši 0,5 % ze základního kapitálu emitenta. Žádný emitent nemá přímý nebo nepřímý podíl větší než 

5 % na základním kapitálu Fia. Fio (ani jiná osoba patřící do téže skupiny) nemá s žádným emitentem uzavřenou dohodu týkající se 

tvorby a šíření investičních doporučení ani jinou dohodu o poskytování investičních služeb. Emitenti nejsou seznámeni s investičními 

doporučeními před jejich zveřejněním. Fio (ani jiná osoba patřící do téže skupiny) nebylo v posledních 12 měsících vedoucím 

manažerem nebo spoluvedoucím manažerem veřejné nabídky investičních nástrojů vydaných emitentem. Odměna osob, které se 

podílejí na tvorbě investičních doporučení, není odvozena od obchodů Fia nebo jiné osoby patřící do téže skupiny, ani od obchodních 

poplatků, které tyto osoby obdrží. Tyto osoby nejsou ani jiným způsobem motivovány k uveřejňování investičních doporučení určitého 

stupně a směru. Fio předchází střetu zájmům při tvorbě investičních doporučení odpovídajícím vnitřním členěním zahrnujícím 

informační bariery mezi jednotlivými vnitřními částmi a pravidelnou vnitřní kontrolou.  

 

 

Za Fio banka, a.s. dokument vytvořili 
David Brzek (makléř), Lukáš Brodníček (makléř), Josef Dudek (makléř), Pavel Hadroušek (makléř), David Lamač (makléř), Daniel 
Marván (makléř), Luboš  Bedrník (makléř), Martin Varecha (makléř), Tomáš Mach (makléř), Jan Raška (analytik), Tomáš Hrabánek 
(analytik), Jan Tománek (analytik), Miloslav Blín (analytik), Martin Singer (analytik), Michal Fric (analytik), Matěj Švanda (analytik) 

 

Kontaktní údaje 
Fio banka, a.s., Millennium Plaza, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 

Telefon: + 420 224 346 493; email: research@fio.cz, web: www.fio.cz 

mailto:research@fio.cz
http://www.fio.cz/

