
 

 
 
 

Škrétova 12, 120 00 Prague 2, Czech Republic; Tel: (420-2) 2142 4111, Fax: (420-2) 2142 4222 
Reuters: PTRR-Z; Bloomberg: PATR ; Internet: www.patria.cz 

e-mail: marek@patria.cz 

 

 
♦ Rozpočet nerozpočet. Ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach se kvůli malé podpoře 

v poslaneckém klubu ČSSD rozhodl stáhnout návrh zákona na zmrazení životního minima 
v příštím roce. S tím ovšem počítá schválený státní rozpočet na příští rok. Ministr financí 
Bohuslav Sobotka proto na zmrazení sociálních dávek trvá. 

♦ Finanční kontrola napříč EU. Od ledna příštího roku si budou moci finanční úřady členských 
zemí EU lépe vyměňovat informace a bránit tak daňovým únikům. Ministerstvo financí ČR již 
připravilo novelu zákona o mezinárodní pomoci při správě daní. 

♦ Nízkoúročenou půjčku až 300.000 korun na pořízení bydlení bude možná ještě tento rok 
poskytovat Státní fond rozvoje bydlení. Záležet bude na tom, zda návrh ministra pro místní 
rozvoj schválí vláda, která ho projedná zítra. 

♦ Přijetí eura zrychlí tempo růstu polské ekonomiky o 0,2 až 0,4 procentního bodu, říká 
prezident polské centrální banky Leszek Balcerowicz. Dodává však, že Polsko stejně jako ČR a 
Maďarsko uskuteční strukturální reformy. 

♦ Polská vláda hodlá snížit základní sazbu daně z přidané hodnoty na 19 procent z nynějších 22 
procent, řekl ministr hospodářství Jerzy Hausner. Aby se neutralizoval dopad na příjmy 
státního rozpočtu, budou některé služby a zboží převedeny z preferenční do základní sazby. 

♦ Rusko zamýšlí v příštím roce splatit 10 miliard dolarů pařížskému klubu věřitelů a 
Mezinárodnímu měnovému fondu. Celkový závazek Ruska vůči těmto věřitelům činí zhruba 
50 miliard dolarů. 

 

Očekávané události:   

Česká republika  
30.11.2004 Mzdy (3. čtvrtletí) 
6.12.2004 Platební bilance (3. čtvrtletí) 
6.12.2004 Zahraniční obchod (za říjen) 
Zahraničí  
30.11.2004 Euro-zóna: index podnikatelského klimatu (listopad) 
30.11.2004 USA: HDP (3Q/2004 - předběžné výsledky) 
1.12.2004 Euro-zóna: nezaměstnanost (říjen) 

 

Denní ekonomický přehled  
30. listopadu 2004 

29.11. 28.11. Změna za den* Změna za rok Změna od 2.1.04

1M Pribor 2,54 2,54 0,00 0,49 0,50
3M Pribor 2,59 2,59 0,00 0,52 0,50
12M Pribor 2,88 2,88 0,00 0,63 0,53
3Y IRS 3,37 3,35 0,02 0,01 0,01
5Y IRS 3,76 3,74 0,02 -0,14 -0,15
10Y IRS 4,36 4,34 0,02 -0,25 -0,28
CZK/EUR 31,003 31,010 -0,02% -3,31% -4,10%
CZK/USD 23,355 23,384 -0,12% -13,40% -9,02%
USD/EUR 1,3284 1,3259 0,19% 11,64% 5,49%
* Kladná hodnota = oslabení měny; změny úrokových sazeb jsou absolutními změnami, ostatní změny v %
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Tento dokument je vydán v České republice společností Patria Finance, a.s. (dále jen „Patria“), obchodníkem s cennými papíry a členem 
Burzy cenných papírů Praha a.s. Mimo území České republiky může být uveřejněn též jinými společnostmi s Patrií hospodářsky či 
organizačně spojenými. Patria a s ní hospodářsky či organizačně spojené společnosti mohou být majitelem, obchodovat či jinak nakládat 
s cennými papíry jakékoli společnosti, jíž se informace uveřejněné v tomto dokumentu týkají, a nezaručují, že na základě zde uvedených 
informací s těmito cennými papíry neobchodovaly na svůj vlastní účet. 

Patria a s ní hospodářsky či organizačně spojené společnosti nevylučují, že poskytovaly, případně stále poskytují financování nebo další 
služby pro jakoukoli společnost, jíž se informace uveřejněné v tomto dokumentu týkají, a dále nevylučují, že v tomto dokumentu nejsou 
obsaženy veškeré jim dostupné informace. 

Patria, stejně jako s ní hospodářsky či organizačně spojené společnosti a osoby, které k nim mají vztah, včetně členů statutárních orgánů, 
vedoucích zaměstnanců anebo jiných zaměstnanců mohou obchodovat s cennými papíry či uskutečňovat jiné investice a obchody s nimi 
související, a mohou je v dané době nakupovat anebo prodávat, nebo k nákupu anebo prodeji nabízet, ať již jako komisionář, zprostředkovatel 
či v jiném právním postavení, na veřejném trhu či jinde. 

Tento dokument nepředstavuje v žádném případě nabídku k nákupu či prodeji cenných papírů ani výzvu k uskutečnění jiného obchodu či 
investice. Patria a s ní hospodářsky či organizačně spojené společnosti nezaručují jeho přesnost či úplnost. Uživatel by si měl před realizací 
obchodu či investice vždy obstarat nezávislé a odborné posouzení a nespoléhat se pouze na informace zde uvedené. Tento dokument sděluje 
názor Patrie nebo s ní hospodářsky či organizačně spojené společnosti ke dni zveřejnění a může být změněn bez předchozího upozornění. 
Žádná část tohoto dokumentu nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Patrie reprodukována, distribuována či publikována. 

Tento dokument má sloužit výhradně profesionálním investorům, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí bez ne-
přiměřeného spoléhání na zde uvedené informace. Tito investoři jsou povinni o výhodnosti investic do jakýchkoli cenných papírů zde uve-
dených rozhodovat samostatně, a to na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a vlastní právní, daňové a finanční situace. 
Úspěšné investice v minulosti nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Hodnota či příjem z jakýchkoli zde uvedených investic se může 
měnit anebo být ovlivněna změnami směnných kurzů. Tento dokument není určen pro soukromé zákazníky a nesmí jim být distribuován. 

Distribuce tohoto dokumentu veřejnosti na území mimo Českou republiku může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do 
jejichž dispozice se tento dokument dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takovéhoto omezení. Nerespektováním takového 
omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. 
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