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Měny a burza

MPSV: Kabinet aktivoval režimy A a B programu Antivirus
Vláda ČR schválila 29. listopadu 2021 návrh Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) na prodloužení režimu A programu Antivirus do 28. února 2022. Zároveň znovu aktivovala režim B na období od 1.
listopadu 2021 do 28. února 2022. V režimu A, určeném ke krytí nákladů, které zaměstnavateli vzniknou
výplatou náhrady mzdy zaměstnanci za dobu trvání nařízené karantény nebo izolace, bude výše příspěvku
80 % vyplacené náhrady mzdy a pojistného. Maximálně však 39 tis. Kč za měsíc. V režimu B bude možné
poskytnout zaměstnavatelům příspěvek i na náklady v určeném období. Nejvýše však do 60 %, maximálně
do 29 tis. Kč za zaměstnance. Informovalo o tom MPSV. 

Měna
CZK/EUR
CZK/USD
CZK/GBP
CZK/CHF

Hodn.
25,42
22,42
29,86
24,41

*) Kurzy devizového trhu z předchozího dne.

Pražská burza
Akcie

Sněmovna schválila Izolačku i krizové ošetřovné
Poslanecká sněmovna PČR v takzvaném zkráceném jednání schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na vyplácení mimořádného příspěvku až 370 Kč za den pro lidi, kteří jsou v karanténě nebo
izolaci kvůli infekčnímu onemocnění. Zároveň s tím poslanci podpořili také krizové ošetřovné ve výši 80 %
denního vyměřovacího základu, minimálně pak 400 Kč na den. Vztahovat se bude i na tzv. dohodáře, kteří
se účastní nemocenského pojištění. 

Draslovka koupila divizi Mining firmy Chemours
Draslovka dokončila akvizici divize Mining Solutions společnosti Chemours v hodnotě 521 mil. USD.
Financování transakce podpořil mj. syndikovaný termínovaný úvěr ve výši 348 mil. USD získaný v listopadu
prostřednictvím bookrunnera J.P. Morgan. Další prostředky zajistil vlastní kapitál stávajících akcionářů.
CEO společnosti Pavel Brůžek řekl, že Draslovka chce dále investovat do růstu celého svého portfolia a
pokračujících ambiciózních plánů mezinárodní expanze. Společnost nyní působí v Evropě, Severní a Jižní
Americe, Austrálii a Oceánii. 

Hodn.

% t/t

AVAST



179,30

-0,864

ČEZ



749,50

1,067

ERSTE



975,60

-0,882

Kofola



307,00

-0,326

KB



879,00

0,967

Moneta



95,55

1,884

O2 C.R.



262,00

-0,573

PM

 15 660,00

-0,383

CZG



506,00

0,000

VIG



616,50

-2,595

PX index



1363,22

0,004

Zdroj: BCP Praha

ČNB zvyšuje sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 2,0 pct
Banky a spořitelní a úvěrní družstva jsou povinny od 1. ledna 2023 používat sazbu proticyklické kapitálové
rezervy ve výši 2,00 % z celkového objemu rizikové expozice. Rozhodla o tom Česká národní banka (ČNB)
s tím, že jde o úroveň nezbytnou pro zajištění dostatečné odolnosti finančního systému vůči rizikům vyplývajícím mj. ze sílícího dluhového financování rezidenčních nemovitostí. V případě dále zrychlující úvěrové
dynamiky v soukromém nefinančním sektoru, zesílenému přijímání rizik do bilance bankovního sektoru
a jeho rostoucí zranitelnosti je bankovní rada ČNB připravena přistoupit k dalšímu zvyšování této sazby. Naopak v případě významného zhoršení ekonomické situace a materializace rizik je připravena sazbu
CCyB postupně snížit, případně rezervu zcela rozpustit, aby podpořila schopnost bank plynule úvěrovat
nefinanční podniky a domácnosti. 

DoDo završuje přerod startupu vznikem DoDo Group
Logistický startup DoDo po zahraniční expanzi mění strukturu. Vzniká mezinárodní skupina DoDo Group.
V jejím čele bude stát dosavadní CEO DoDo Michal Menšík. Provozním ředitelem skupiny se stává Martin
Marek, který dočasně zastane rovněž roli CEO pro ČR a SR. DoDo v době pandemie svou značku etabloval
např. v Maďarsku, posílil pozici na Slovensku a rostl také v Polsku a Bulharsku. Společnost připravuje vstup
na německý a rakouský trh. Provozní ředitel M. Marek uvedl, že je pro ně důležité neustále inovovat, aby do
logistiky přinášeli potřebnou udržitelnost. Firma proto bude dále vylepšovat vlastní logistickou platformu
a rozvíjet projekt zónové logistiky. 

TOP ZPRÁVY V TITULCÍCH
MPO: ČR podpořila společná pravidla pro digitální služby
Vláda ČR projedná zákon o lobbování a investiční pobídky
PPF poskytne 280 mil. eur SOTIU na vývoj léčby nádorů
MMB dá na akvizici Air Bank z kapitálu až 4,95 mld. Kč
Leo Express získal od strategických partnerů 200 mil. Kč
HDP se zvýšil o 3,1 pct; obchodní saldo rekordně kleslo
www.cianews.cz

% t/t
-0,118
-0,312
-0,268
0,041

RATING ČR
Dlouhodobé ocenění
Moody’s
S&P
Fitch

Aa3
AA–
AA–

Střednědobé ocenění
Moody’s
S&P
Fitch

P-1
A-1
F1+
Zdroj: Moody‘s, Standard&Poor‘s, Fitch

HDP
Meziročně reálně
%
3,1
8,1
-2,4
-4,8

3Q/2021
2Q/2021
1Q/2021
4Q/2020

Mezičtvrtletně reálně
3Q/2021
2Q/2021
1Q/2021
4Q/2020

%
1,5
1,0
-0,3
0,6
Zdroj: ČSÚ, očištěná data

Copyright © 2021 Česká informační agentura, s.r.o. (ČIANEWS)

ECONOMIC FACTS FOR NORDIC CHAMBER

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA
MPO: ČR podpořila společná pravidla pro digitální služby
Česká republika na Radě Evropské unie pro konkurenceschopnost podpořila
společná pravidla pro digitální služby na vnitřním trhu. Informovalo o tom
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) s tím, že jde o významný krok
k další harmonizaci unijního digitálního trhu a nastavení férovějších pravidel.
ČR ve spolupráci s dalšími zeměmi zajistila udržení principu země původu.
Zásada umožňuje firmám usazeným v jednom členském státě poskytovat
služby kdekoli jinde v EU, aniž by musely plnit další povinnosti stanovené
v jiném členském státě nebo se tam usazovat. q

Vláda ČR projedná zákon o lobbování a investiční pobídky
Vláda v demisi premiéra Andreje Babiše (ANO) 6. prosince 2021 projedná
návrh poslanců Radka Vondráčka (ANO) a dalších na vydání zákona
o lobbování. Vláda také posoudí schválení investičních pobídek pro
společnosti Frujo, Kornfeil, ZKL Brno, Družstevní závody Dražice – strojírna
Huhtamaki Flexible Packaging Czech a Thermo Fisher Scientific Brno. q

Vláda schválila novelu zákona o platebním styku
Vláda ČR schválila novelu zákona o platebním styku, který se zabývá
úpravou služby dynamické směny měn (Dynamic Currency Conversion DCC). Jejím prostřednictvím mohou zákazníci využít okamžitého převodu
účtované částky na měnu, ve které je veden jejich bankovní účet. V rámci
regulace také stanovuje zvýšený dohled nad poskytovateli služby ze strany
České národní banky a České obchodní inspekce. Předpokládaný termín
nabytí účinnosti normy je stanoven na 1. července 2022. Informovalo o tom
Ministerstvo financí ČR, které se spolu s Evropskou unií problematikou DCC
aktivně zabývá. Novelu projedná Poslanecká sněmovna PČR. q

Ministerstvo financí se připojuje k dluhové amnestii
Dlužníci Ministerstva financí ČR (MF) mohou využít ke splacení dluhů od 28.
října 2021 do 28. ledna 2022 tzv. Milostivé léto. Tato možnost platí mj. pro
všechny fyzické osoby, které dluží MF a tento dluh od nich vymáhá exekutor.
Nevztahuje se to na správní a daňové exekuce. Milostivé léto mohou využít
také fyzické osoby s exekučně vymáhaným dluhem vůči akciovým
společnostem většinově ovládaným státem, což se týká zejména ČEZ. q

Stát podpořil ekonomiku v koronakrizi 618,7 mld. Kč
Stát uvolnil k 30. listopadu 2021 na podporu ekonomiky v souvislosti
s pandemií celkem 618,7 mld. Kč. Na přímá opatření na podporu firem
a domácností bylo uvolněno 445,5 mld. Kč. Odklady záloh daní
představovaly částku 62,1 mld. Kč a podpořené úvěry (výše úvěrů/zaručené
úvěry) pak 111,1 mld. Kč. Ministryně financí Alena Schillerová dále sdělila,
že subvence k uvedenému datu v roce 2021 dosáhla z této sumy 326 mld.
Kč. q

ERÚ: Regulované složky cen energií nepřekročí inflaci
Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal cenová rozhodnutí, kterými stanovuje
regulovanou část cen elektřiny a plynu na rok 2022. Pro domácnosti
regulované složky cen vzrostou méně než o inflaci a v celkových cenách se
projeví přibližně 2% nárůstem u elektřiny a 1% u plynu. Důvodem zdražování
však zůstává úřadem neregulovaná složka ceny energie, do které dodavatelé
promítají nákupy drahých energií na burze. K výraznému meziročnímu
poklesu regulované složky ceny elektřiny o 7 % dojde na hladině velmi
vysokého napětí. Na hladině vysokého napětí regulovaná složka v průměru
vzroste o 0,3 %. Na ceny na těchto hladinách má vliv především podpora pro
nové podporované zdroje (POZE). Pokud budou notifikovány a aktivovány
všechny podpory podle novely zákona o POZE, bude nutné úměrně tomu
navýšit státní dotaci, jinak se náklady projeví značným nárůstem cen pro
průmysl. q

Pátek 3. prosince 2021
Havlíček (za ANO) s tím, že i když se aktuálně objevil agresivní vir z jižní
Afriky, vládní kabinet díky míře proočkovanosti nepřistoupil k nejtvrdším
opatřením jako na jaře. q

MMR podpoří regiony v letech 2021-2027 z IROP 8,5 mld. Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR podpoří regiony v letech 2021–2027
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) téměř 8,5 mld.
Kč. Financovány budou zejména projekty na rozvoj dopravy, vybavení hasičů,
výstavbu mateřských a základních škol, sociální služby či rekonstrukce
památek. Nově přibyla podpora rekonstrukcí veřejných prostranství
a budování veřejné infrastruktury udržitelného cestovního ruchu. O dotace
mohou subjekty žádat přes tzv. Místní akční skupiny (MAS), které
v regionech fungují. Od roku 2002 jich v ČR vzniklo 180. Model převzaly
země Evropské unie z Francie. q

SZIF vyplatil na zálohách k Jednotné platbě 7,8 mld. Kč
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná s vyplácením doplatků
k zemědělské dotaci SAPS. Rozhodnutí se zálohou ve výši 70 % fond vydával
od 19. října 2021. Letošní sazba Jednotné platby na plochu je 3331,68 Kč na
hektar. K dnešnímu dni fond vydal 29 066 zálohových rozhodnutí
a zemědělci dostali téměř 7,8 mld. Kč. U doplatků však žadatelé musí počkat
na nabytí právní moci rozhodnutí, kdy běží závazná patnáctidenní lhůta od
data převzetí. q

MZe zvýší roční příspěvky na výsadbu lesů až na 4,6 mld. Kč
Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) bude průběžně zvyšovat příspěvky na
péči a výsadbu nových lesů po kůrovcové kalamitě podle nově schváleného
nařízení vlády. Zatímco v roce 2021 poskytne 1,7 mld. Kč, v roce 2022 to
bude 3,3 mld. Kč a v roce 2023 pak 4,6 mld. Kč. Vzrostou sazby za sazenice,
a to z 12 Kč za jeden listnatý stromek na 15 Kč. Nově bude možné získat mj.
i dotaci na mechanickou přípravu půdy na sázení. Peníze na hospodaření
v lesích půjdou z větší části z Národního plánu obnovy, tedy ze zdrojů EU,
a ze státního rozpočtu. q

MD rozdělí 500 mil. Kč z programu DOPRAVA 2020+
Ministerstvo dopravy ČR (MD) rozdělí z resortního programu aplikovaného
výzkumu DOPRAVA 2020+ celkem 500 mil. Kč mezi 39 ze 199 přihlášených
návrhů projektů. Řada z nich se zaměřuje na trend automatizace v dopravě
a nástup autonomních technologií. Skladba projektů zahrnuje všechny druhy
dopravy. Třetí veřejná soutěž vyhlášená ve spolupráci s Technologickou
agenturou ČR se prioritně zaměřila na podporu oblasti digitalizace v dopravě
s cílem podpořit výsledky projektů modernizaci sektoru. q

NRR: Bude nutné přistoupit ke zvýšení veřejných příjmů
Hlavním problémem českých veřejných financí zůstává vysoká strukturální
nerovnováha. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada (NRR) s tím, že
strukturální deficit za rok 2021 se bude pohybovat kolem 5,3 % HDP. Nutné
je dle NRR zdůraznit, že tento typ deficitu se nebude významně snižovat
ekonomickým růstem. Vzhledem k rozsahu nerovnováhy se NRR přitom
i nadále domnívá, že její redukci nebude možné realizovat jen úpravou
výdajové strany, ale bude nutné přistoupit i ke zvýšení veřejných příjmů. q

Prezident M. Zeman jmenoval P. Fialu premiérem
Prezident Miloš Zeman jmenoval 28. listopadu 2021 na zámku v Lánech
novým premiérem předsedu ODS Petra Fialu. Hlava státu také uvedla, že 29.
listopadu chce zahájit sérii schůzek s kandidáty na ministry, které bude
přijímat v abecedním pořadí. Dokončit by je měl do 13. prosince, poté se
znovu sejde s P. Fialou. Ten potvrdil, že stále trvají výhrady M. Zemana
k jednou z kandidátů, i to, že nemá v úmyslu žádného z nominovaných
měnit. q

Piráti: Vláda navrhuje izolačku i pro další živnostníky

Česká republika uzavřela se Slovinskem smlouvu o statistickém převodu
energie z obnovitelných zdrojů (OZE), na základě které jihoevropskému státu
převede 465 GWh energie. Dokument, jenž pro ČR znamená příjem téměř
5 mil. eur na zelenou tranzici, podepsal v Bruselu ministr průmyslu
a obchodu Karel Havlíček (za ANO) a slovinský ministr pro infrastrukturu
Jerner Vrtovec. Smlouvu mohla Česká republika uzavřít poté, co splnila
povinný podíl OZE pro rok 2020 stanovený Evropskou unií. q

Zástupci vznikající vládní koalice představili návrhy týkající se krizového
ošetřovného, tzv. izolačky a kompenzačního bonusu. Informovala o tom
Česká pirátská strana s tím, že cílem je uchránit rodinné rozpočty,
podnikatele a živnostníky před negativním dopadem protipandemických
opatření. Cílem je mj. zavést příspěvek i pro ty živnostníky, kteří si neplatí
nemocenské pojištění. Nově by také mohli živnostníci v případě omezení
podnikání čerpat nejen kompenzační bonus, ale při poklesu tržeb i z dalších
programů. O návrzích měla 1. prosince 2021 diskutovat Poslanecká
sněmovna PČR. q

K. Havlíček: Vláda s lockdownem nepočítá

SP ČR: Navýšení platby za POZE způsobí zdražení elektřiny

Vláda v demisi premiéra Andreje Babiše (ANO) nechystá celkovou uzávěru,
tzv. lockdown. V případě dalšího zhoršování epidemie ale nelze vyloučit, že
by vláda omezila další akce, kde se shromažďuje větší počet lidí. V pořadu
Partie CNN Prima News to uvedl ministr průmyslu a obchodu v demisi Karel

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) pro rok
2022, navyšující platbu za podporované zdroje energie (POZE) o 50 %,
způsobí další zdražení elektřiny pro firmy. Uvedl to Svaz průmyslu a dopravy
ČR (SP ČR) s tím, že podniky v důsledku toho omezí investice a dále

ČR převedla Slovinsku 465 GWh energie z OZE
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Pátek 3. prosince 2021

porostou inflační tlaky. Společnosti budou také nuceny nárůst promítnout do
koncových cen produktů. Svaz proto žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu
ČR a vládu, aby snížily poplatek za POZE. Pokud by vláda vyslyšela výzvu,
cena elektřiny by se dle SP ČR snížila pro odběratele v průmyslu i pro
domácnosti. q

na hotovostní platbu zbývá 4,95 až 3,52 mld. Kč. Z celkové navrhované kupní
ceny připadá 21,3 mld. Kč na Air Bank vč. Benxy, dalších 3,8 mld. Kč na
Home Credit CZ a zbývajících 800 mil. Kč na Home Credit SK. q

AMSP požaduje zachování vánočních trhů nebo kompenzace

Leo Express dokončil vstup strategického partnera, španělských státních
drah Renfe, do společnosti. Valná hromada českého soukromého dopravce
jednomyslně rozhodla o navýšení základního kapitálů. Následovalo upsání
akcií a jejich splacení, po kterém Renfe získalo poloviční podíl. Dalších 5 %
připadlo švédské firmě EuroMaint, která poskytuje inženýrské a servisní
služby pro sektor železniční dopravy. Noví partneři do Leo Express přinesli
téměř 200 mil. Kč. Nyní se dopravce připravujeme na rozvoj a hledá nové
tratě v ČR i v zahraničí. q

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) se ohrazuje
vůči nerovnosti přístupu vládních omezení k drobným podnikatelům.
Výhrada se týká zejména venkovních vánočních trhů, které se musejí od 26.
listopadu 2021 uzavřít na 30 dnů. Na rozdíl od nich však mohou dále
fungovat trhy farmářské a zejména prodej vánočního zboží
v hypermarketech. AMSP požaduje zmírnění restrikcí vůči vánočním
a adventním trhům v podobě zachování jejich provozu za podmínek stejných
jako platí pro farmářské trhy anebo kompenzací všech nákladů spojených
s nerealizovaným prodejem. q

ČBA: Firmy posilují své zásoby čerpáním úvěrových linek
Firmy čerpají úvěry a zároveň ukládají finanční prostředky. Hlavní poradce
České bankovní asociace (ČBA) Miroslav Zámečník v reakci na data České
národní banky řekl, že zatímco u obyvatel je převis úspor nad půjčkami
tradiční, u firem by raději ekonomové viděli dynamičtější čerpání provozních,
ale hlavně investičních úvěrů. V současné situace je dle něj jednou
z interpretací vyššího čerpání úvěrů doprovázeného ukládáním hotovosti
příprava na zimu s covidem, kdy se firmy snaží posílit své zásoby čerpáním
všech možných úvěrových linek. q

Pražští radní schválili rozpočet v objemu 92,6 mld. Kč
Rada hl. m. Prahy schválila vyrovnaný rozpočet na rok 2022 v objemu 92,6
mld. Kč. Prioritou jsou investice, na které je alokováno téměř 20 mld. Kč.
Z toho 8,3 mld. je připraveno pro oblast dopravy. Ke klíčovým projektům
patří výstavba metra D, na níž je vyčleněno 4,3 mld. Kč. Investice, které
zajišťují městské společnosti, by měly dosáhnout zhruba 12 mld. Kč. Praha
pokračuje přes pandemii ve snižování dlouhodobého dluhu. Na konci roku
2022 plánuje nejnižší míru zadlužení 12 mld. Kč. Návrh rozpočtu projedná
v prosinci 2021 městské zastupitelstvo. q

STČ schválil rozpočet, výdaje dosáhnou 40 mld. Kč
Zastupitelstvo Středočeského kraje (STČ) schválilo rozpočet na rok 2022.
Prioritou jsou investice a využití evropských fondů. Příjmy naplánovány na
35,7 mld. Kč, z čehož daňové příjmy tvoří necelých 11 mld. Kč a největší část
tvoří transfery v hodnotě bezmála 23,5 mld. Kč. Výdaje dosáhnou 40,2 mld.
Kč. Rozdíl pokryjí úspory a úvěrové linky. Aktuálně STČ podepsal nový úvěr
ve výši 4 mld. Kč s Komerční bankou a s Českou spořitelnou na 2,5 mld. Kč.
Úvěry jsou určené primárně na investiční projekty spolufinancované krajem
a EU. Na nové programovací období jsou v plánu projekty za přibližně 18
mld. Kč. q

Rada PLK schválila rozpočet se schodkem 1,995 mld. Kč
Rada schválila návrh rozpočtu Plzeňského kraje (PLK) pro rok 2022. Je
navržen se schodkem 1,995 mld. Kč. Bude kryt z vlastních zdrojů kraje
a úvěrem. Výdaje budou zhruba 8,6 mld. Kč, příjmy 6,6 mld. Kč. Ve srovnání
s rokem 2021 jsou výdaje vyšší o 822 mil. Kč. V roce 2021 byl schválen
deficit 1,312 mld. Kč. Náměstek hejtmanky Pavel Karpíšek sdělil, že
prioritami kraje je mj. zajištění předfinancování dotovaných projektů,
financování oprav a rekonstrukce silniční sítě. Finančně nejnáročnější je
oblast dopravy, kde plánují proinvestovat 4,1 mld. Kč. Největší stavbou je
v letošním i příštím roce je západní okruh Plzně. q

FIREMNÍ ZPRÁVY
PPF poskytne 280 mil. eur SOTIU na vývoj léčby nádorů
Skupina PPF poskytne společnosti SOTIO finanční prostředky ve výši 280
mil. eur (zhruba 7,1 mld. Kč) na vývoj metod léčby nádorových onemocnění.
Biotechnologická společnost informovala, že finance budou použity na dvě
klinické studie fáze 2 hodnotící přípravek SOT101, včetně studie kombinující
SOT101 s tzv. checkpoint inhibitory. Dále na tři vyvíjené přípravky (SOT102,
BOXR1030, and SOT201), které do konce roku 2023 pokročí do fáze
1 klinického hodnocení. Financování bude poskytnuto postupně v závislosti
na dosažení definovaných vývojových a regulatorních fází. q

MMB dá na akvizici Air Bank z kapitálu až 4,95 mld. Kč
MONETA Money Bank (MMB) plánuje akvizici Air Bank Group v objemu 25,9
mld. Kč financovat nejen úpisem 255,5 mil. nových akcií, ale také hotovostní
platbou z aktuálního přebytečného kapitálu. MMB informovala, že
prostřednictvím nových akcií hodlá získat 20,95 až 22,38 mld. Kč, zatímco
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Leo Express získal od strategických partnerů 200 mil. Kč

Antimonopolní úřad JAR zamítl Draslovce akvizici Sasol
Antimonopolní úřad Jihoafrické republiky (JAR) zamítl Draslovce Holding
akvizici tamního výrobce kyanidu sodného, firmy Sasol. Pro ČIANEWS to
uvedl mluvčí Vít Kurfürst s tím, že zamítnutí není definitivní. Draslovka nyní
zvažuje svou aktuální právní pozici a zjišťuje právní možnosti, jak pokračovat
v jednání. Zájmem je dosáhnout při jednáních s antimonopolním úřadem
shody a zajistit souhlas místního regulátora s transakcí. q

PSN koupil od innogy brněnský areál Plynárenská
Společnost innogy Česká republika prodala PSN komplex administrativních
budov a provozních objektů s přilehlými pozemky v Plynárenské ulici poblíž
centra Brna. Člen představenstva innogy ČR Josef Benda konstatoval, že
hlavním důvodem transakce je optimalizace nemovitostního portfolia
skupiny. Ředitel oddělení akvizic PSN Pavel Citta dodal, že v budoucnu chce
firma přispět k rozvoji celé lokality a chystá se kupovat nemovitosti v řádu
stovek milionů korun. Zákazníci innogy mohou nadále využívat stávající
zákaznické centrum i plnicí stanici CNG. q

Modernizovaná ŠKODA KAROQ vstupuje do předprodeje
Autorizovaní prodejci ŠKODA AUTO Česká republika začali přijímat
předobjednávky na inovovaný model KAROQ. Ceny začínají na 638 900 Kč.
První exempláře by se k zákazníkům měly dostat na jaře 2022. Model
nabídne trvale udržitelné materiály, nové technologie a úspornější motory
nové generace Evo. Na tuzemský trh vstupuje v pěti výbavových stupních
s pěti pohonnými jednotkami na výběr, což představuje celkem 30
ceníkových kombinací. Nabídka se rozšířila o verze Style Exclusive
a Sportline Exclusive. Dosavadní základní variantu Active nahrazuje KAROQ
Ambition. q

Genesis Capital prodává firmu Quinta-Analytica skupině BBA
Genesis Private Equity Fund III ze skupiny Genesis Capital prodává svůj
85,9% podíl společnosti Quinta-Analytica, která je poskytovatelem
výzkumných služeb mj. pro farmaceutický průmysl. Podíl odkoupí LVA
Holding z portfolia BBA Capital Partners (BBA). Quinta-Analytica během
šestiletého partnerství s Genesis Capital rozšířila portfolio nabízených
služeb, diverzifikovala portfolio zákazníků a pokračovala v růstu v Evropě i v
Severní Americe. V roce 2021 cílí na tržby ve výši 16 mil. eur. Prodejci radila
advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS. Kupující stranu zastupovaly Noerr
a EY. q

Accolade investuje 71 mil. eur v Goleniowě a Jelení Hoře
Accolade má v současné době u západních polských hranic skladovací
prostory dosahující rozlohy 580 tis. m2. Do budoucna plánuje jejich rozsah
téměř zdvojnásobit. Skupina pokračuje s investicemi v parku v Goleniowě
a zároveň vstupuje i do zcela nové lokality Jelení Hora. Hodnota
nejnovějších investic na rozšíření parku v Goleniowě a budování nového
v Jelení Hoře dosahuje 71 mil. eur. Téměř polovina hal v Jelení Hoře je již
pronajata klientům, kteří by měli do parku přijít ve 2Q 2022 a obsadit téměř
10 tis. m2. q

IPG Plasty plánují růst mezd až o 5 pct
IPG Plasty během koronakrize propouštěly jen agenturní zaměstnance.
ČIANEWS to řekl ředitel závodu v Miloticích nad Bečvou Jiří Pořický s tím, že
kmenové pracovníky si firma snaží udržet. Upřesnil, že hlavně u vysoce
kvalifikovaných pracovníků je to klíčové, přestože prestiž práce
v automobilovém průmyslu klesá. V roce 2022 firma plánuje navýšit mzdy
o 4 až 5 %, finanční plán ale ještě není hotov a podnik musí počítat s vyššími
výdaji za suroviny i energie. Dodal, že dopad růstu minimální mzdy na 16 200
Kč nebude pro IPG Plasty praktický žádný. q

Venture Club Invest vstoupil do automobilky Zebra Group
Česká automobilka ZEBRA GROUP, která v Pardubicích vyrábí užitkové vozy
stejné značky, získala investici od skupiny Venture Club Invest. Za 30 mil.
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Kč, které mají podpořit další vývoj a expanzi společnosti na evropské trhy,
má nyní Venture Club Invest v ZEBRA GROUP 18% podíl. Plán na nejbližší
období je navýšit výrobu z nižších desítek vozidel na stovky ročně.
Automobilka u svých modelů spoléhá nejen na tradiční, ale především na
elektropohon. Elektrické verze jejích vozů je možné objednat s dodáním
v roce 2022. Ve stejném roce má být hotov i první funkční prototyp
vodíkového pohonu. q

Moneta SS zvýšila objem poskytnutých úvěrů o 109 pct

Pátek 3. prosince 2021
etapě navýšení kapacity o 50 %. Součástí projektu je také moderní třídící
technologie s více než kilometrem dopravníků. Třídícím centrem prošly od
roku 2012 stamiliony balíků ze všech částí Evropy. Vlivem růstu e-commerce
v roce 2020 dospělo ke svým kapacitním limitům. Přepravce před Vánoci
i s ohledem na nepříznivý vývoj pandemie očekává zvýšený nápor. Dárky
doporučuje objednávat do pátku 17. prosince 2021. q

CZECHOSLOVAK GROUP zvýšila za 1H tržby na 7,14 mld. Kč

Moneta Stavební spořitelna (Moneta SS) za prvních 10 měsíců roku 2021
poskytla téměř 3 tis. úvěrů v objemu 2,15 mld. Kč. V roce 2020 za stejné
období to bylo 1031 úvěrů. Objem úvěrů se zvýšil o 109 %. Místopředseda
představenstva Moneta SS Petr Toman doplnil, že s růstem cen nemovitostí
podpoří společnost klienty, kteří hledají financování družstevního bydlení.
Z tohoto důvodu na jaře 2021 u Půjčky ProBydlení zvýšila maximální výši
úvěru na 2,5 mil. Kč a prodloužila délku splatnosti až na 25 let. Následkem
této úpravy vzrostl objem úvěrů na družstevní bydlení o 163 %. q

CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) vykázala za 1H 2021 tržby 7,14 mld. Kč.
O rok dříve to bylo 6,67 mld. Kč. EBITDA dosáhl 1,08 mld. Kč a EBIT celkem
733,17 mil. Kč. Skupina v pololetní zprávě dále mj. uvedla, že uzavřela
několik kontraktů, od kterých si slibuje pozitivní vliv na výsledky
v následujícím období. CSG zároveň informovala, že po datu účetní závěrky
došlo k prodeji společností Car Star Skupiny, jež se zabývá nákupem
a prodejem osobních vozů. Uskutečnil se rovněž prodej firmy VÍTKOVICKÁ
DOPRAVA působící v železniční přepravě a poskytování operativního
leasingu. q

W&C zaštítila prodej 779 tis. akcií CZG s výnosem 366 mil. Kč

CBRE zprostředkovala 10 656 m2 skladů u Prahy pro Billu

WOOD & Company byla jediným globálním koordinátorem zrychleného
prodeje 779 057 kmenových akcií České zbrojovky Group (CZG). Nabyli je
akcionáři jako část vypořádání při převzetí americké společnosti Colt
Holding Company v květnu 2021. Akcie byly prodány zrychleným procesem
(tzv. ABB) a celkový výnos činil přibližně 366 mil. Kč. Objem akcií
představoval 2,3% podíl na základním kapitálu CZG. Právní služby při
transakci poskytovala Allen & Overy. Prodejci pak byli přímo koordinováni
společností TXPATCH8445 Holdings, jejíž právní poradenství zajistila
Debevoise & Plimpton. q

Společnost CBRE zprostředkovala pronájem 10 656 m2 skladových prostor
v P3 Horní Počernice provozovateli supermarketů Billa. Předpokládaný
termín zahájení provozu je na podzim 2021. Nájemní smlouva je uzavřena na
sedm let s možností dalšího prodloužení. Realitní konzultantka CBRE pro
průmyslový a logistický sektor Ivana Watson dodala, že tato skladová hala
byla poslední volnou jednotkou v parku P3 Horní Počernice dostupnou do
konce roku 2021. Celý komplex tvoří 35 skladových budov. q

Fond NEMO kupuje kancelářskou budovu Rubín v Karlíně
Nemovitostní fond NEMO do svého portfolia získal kancelářskou budovu
Apeiron, známou také pod názvem Rubín, v pražském Karlíně. Osmipodlažní
administrativní objekt nacházející se přímo na stanici metra Křižíkova nabízí
kanceláře na ploše více než 12 tis. m2. Celkové portfolio komerčních budov
fondu nyní dosahuje téměř 30 tis. m2. Jeho hodnota přesáhla 2 mld. Kč.
Zakladatelem fondu je realitní skupina Českomoravská Nemovitostní. q

Aktiva CPI vzrostla na 13,3 mld. eur a EBITDA na 272 mil. eur
Hodnota portfolia CPI PROPERTY GROUP (CPI) vzrostla ve 3Q 2021 na 11,9
mld. eur, meziročně o 15 %. Firma o tom informovala s tím, že aktiva
dosáhla 13,3 mld. eur (+13 %). Čistý příjem z pronájmu vzrostl na 265 mil.
eur (+6 %) a konsolidovaný upravený EBITDA na 272 mil. eur (+6 %). Skupina
v 1-3Q21 inkasovala 95 % smluvního nájemného. Čistý zisk dosáhl 801 mil.
eur. q

BR Group očekává obrat 4,4 mld. Kč; investuje do robotizace
Skupina výrobních firem BR Group podnikatele Rudolfa Bochenka očekává
za rok 2021 EBITDA ve výši 280 mil. Kč. Obrat předpokládá 4,4 mld. Kč.
Některé firmy plánují investice do automatizace a robotizace. Celou skupinu
negativně ovlivnil nebývalý růst cen materiálových vstupů, ale také
nedostatek surovin od plechů po plastový granulát. Nejvíce ji ale postihla
krize v automobilovém průmyslu, na který jsou navázány všechny její
plastikářské firmy. Vítá proto možnost žádat kompenzace z programu
Antivirus B. q

EPH Financing se vrátila k zisku, pandemii považuje za riziko
EPH Financing CZ za 1H 2021 vykázala zisk 1,05 mil. Kč. Za stejné období
roku 2020 evidovala ztrátu 3,95 mil. Kč, a to zejména kvůli tvorbě opravné
položky k úvěrům poskytnutým mateřské EPH. Finanční výnosy do června
2021 dosáhly 214,39 mil. Kč. Společnost hodlá pokračovat ve své primární
činnosti: emisi a správě dluhopisů a poskytování úvěrů/zápůjček firmám ve
skupině EPH. Vedle rizik spojených s regulací a zákony vnímá jako
potencionální hrozbu vývoj epidemie a její dopady na hospodaření jak
soukromých subjektů, tak států. Informovala o tom v rámci zprávy emitenta
zveřejněné na webu České národní banky. q

MAKRODATA A PRŮZKUMY
HDP se zvýšil o 3,1 pct; obchodní saldo rekordně kleslo
Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost vzrostl ve
3Q 2021 mezičtvrtletně o 1,5 % a meziročně o 3,1 %. Vyplývá to ze
zpřesněného odhadu Českého statistického úřadu. Hrubá přidaná hodnota
(HPH) se mezikvartálně zvýšila o 1,4 %, oproti 3Q 2020 stoupla o 2,9 %.
Tvorba hrubého fixního kapitálu v mezičtvrtletním srovnání klesla o 3,1 %.
Meziročně vykázala růst o 0,7 %. Saldo zahraničního obchodu v běžných
cenách se ve srovnání s loňským rokem propadlo o rekordních 102,1 mld. Kč
na 15,8 mld. Kč. Celková zaměstnanost vzrostla oproti 2Q 2021 o 0,4 %,
meziročně o 0,6 %. q

Analytici: Ekonomiku táhla spotřeba domácností
Ve 3Q 2021 táhla ekonomiku především spotřeba domácností s vysokým
meziročním vzestupem o 6,4 %. V reakci na data statistiků to konstatovala
předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová s tím, že vedle toho
investiční poptávka ožívá pomalu a její růst o 0,7 % byl vysoce pod
očekáváním. Hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler uvedl,
že za původními odhady čísla zaostávají zejména vlivem slabého
zahraničního obchodu, který klesl následkem výpadků průmyslové výroby.
Celoroční růst HDP odhaduje poblíž 2,5 %. Analytik Raiffeisenbank David
Vagenknecht sdělil, že ve 3Q došlo k mezikvartálnímu růstu na pozadí
rozvolnění pandemických restrikcí a následného dohánění pozdržené
spotřeby během letních měsíců. Za celý rok očekává dynamiku kolem 2,6
%. q

HDP klesl o 5,6 pct, nezaměstnanost byla pod průměrem EU
Hrubý domácí produkt (HDP) se v roce 2020 reálně propadl o 5,6 %, což bylo
nejhlubší snížení za dobu existence samostatné ČR. Ve Statistické ročence
České republiky 2021 to uvedl předseda Českého statistického úřadu Marek
Rojíček. Hrubá přidaná hodnota klesla o 5,5 % a propad zasáhl většinu
odvětví. Míra inflace činila 3,3 %, přičemž ve státech EU27 byla 0,7 %. Míra
nezaměstnanosti dosáhla 2,6 %, v EU 7,0 %. Hrubý dluh vládních institucí se
v tuzemsku zvýšil na 38,1 % oproti 30,3 % HDP v roce 2019. V Evropské unii
vzrostl na 90,7 % z 77,5 % HDP. q

CZ LOKO do Turecka dodá čtyři lokomotivy za 170 mil. Kč

OECD upravila výhled české ekonomiky na růst o 2,5 pct

Turecké ocelárny Erdemir si objednaly u české společnosti CZ LOKO čtyři
posunovací lokomotivy EffiShunter 600 se silnějším spalovacím motorem
CAT C27 o výkonu 709kW. Kontrakt za zhruba 170 mil. Kč předpokládá
dodání celé série v 1Q 2023. Ocelárny přitom mají opci na další dva kusy za
stejných podmínek. Může tedy jít celkem až o šest lokomotiv. CZ LOKO do
Turecka během posledních šesti let vyvezl 10 lokomotiv. q

OECD po prudkém poklesu ekonomiky v roce 2020 očekává, že HDP v ČR
vzroste o 2,5 % a 3 % v letech 2021 a 2022 a o 3,9 % v roce 2023. Odstranění
většiny omezujících opatření při neustálém pokroku v očkování by mělo
v budoucnu podpořit oživení služeb a spotřeby domácností. Mezitím bude
export a výrobní činnost čelit až do poloviny roku 2022 omezením dodávek.
Nezaměstnanost bude dle OECD nadále klesat. Aktuálně vysoká inflace by
měla na začátku roku 2022 dále růst a koncem roku 2023 klesnout k cílové
2% úrovni. Objevují se signály, že český trh práce se opět potýká
s nedostatkem pracovních sil, zejména ve stavebnictví, ale také v sektoru
služeb a zpracovatelském průmyslu. q

GLS za 12 mil. eur rozšířilo třídicí centrum v Jihlavě
GLS před vánoční sezónou dokončil rozšíření třídicího centra v Jihlavě.
Investice dosáhla 12 mil. eur. Nová hala o rozloze 4700 m2 umožní v první
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EK: Výpadek příjmů z DPH v ČR dosáhl necelých 2,84 mld. Kč
Za rok 2019 se v členských státech EU na DPH nevybralo přibližně 134 mld.
eur, což představuje meziroční zlepšení o téměř 6,6 mld. eur. Na Českou
republiku z celkového výpadku připadá necelých 2,84 mld. eur a na SR více
než 1,13 mld. eur. Upozorňuje na to Evropská komise (EK) s tím, že suma
představuje příjmy, jež nebyly vybrány v důsledku podvodů a daňových úniků
v oblasti DPH, vyhýbání se placení DPH a její optimalizace, úpadků a platební
neschopnosti, jakož i chybných výpočtů a administrativních chyb. V roce
2022 EK předloží legislativní návrhy na další modernizaci systému DPH, vč.
posílení sítě Eurofisc. q

IHS Markit: PMI vzrostl na 57,1 bodu, stoupla zaměstnanost
Index nákupních manažerů (PMI) pro ČR vzrostl z říjnových 55,1 na 57,1
bodu v listopadu. Poslední data signalizovala prudké zlepšení provozních
podmínek v českém zpracovatelském sektoru, které přesto bylo druhé
nejpomalejší od února. Spolu s pevnějším zvýšením výstupu rychleji stoupla
zaměstnanost, čímž povolil tlak na kapacity, a výrobci nato zaznamenali
nejpomalejší růst rozpracovanosti od března. Tempo inflace vstupů
i výstupů mezitím zrychlilo vzhledem k prudce rostoucím cenám dodavatelů
a energií, na což firmy reagovaly budováním bezpečnostních zásob. Českým
výrobcům se v listopadu podařilo zvýšit své prodejní ceny, a to třetím
nejrychlejším tempem v historii průzkumu. Vyplývá to z dat IHS Markit. q

Schodek státního rozpočtu se prohloubil na 401,5 mld. Kč
Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci listopadu 2021 deficitem
401,5 mld. Kč. Po očištění o příjmy z EU a finančních mechanismů, stejně
jako o výdaje na tyto projekty, činil schodek 389,9 mld. Kč. Omezená
ekonomická aktivita na počátku roku, prohlubovaná snížením zdanění práce,
kapitálu či majetku a změnou rozpočtového určení daní, se negativně
promítá do inkasa daňových příjmu státního rozpočtu, které je svým
objemem pod úrovní roku 2018. Za 11 měsíců roku 2021 jde o meziroční
propad hospodaření o 60,1 mld. Kč. Příjmy státního rozpočtu dosáhly růstu
1,1 %, výdaje pak 4,5 %. q

Pátek 3. prosince 2021
transakcí vytvořili tuzemští investoři, kteří nakoupili 11 ze 14 prodaných
nemovitostí. Ředitel oddělení investičního poradenství Fraser Watson uvedl,
že vzhledem k tomu, že některé transakce byly odloženy na rok 2022, lze
očekávat, že celková investiční aktivita v letošním roce dosáhne zhruba 1,7
mld. eur. q

ČNB: Sazba u firemních úvěrů vzrostla na 2,89 pct
U nových úvěrů nefinančním podnikům (bez kontokorentů, revolvingů
a kreditních karet) došlo v říjnu 2021 ke zvýšení průměrné úrokové sazby na
2,89 %. Sazba z úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč vzrostla na 4,05 %. U úvěrů
7,5–30 mil. Kč se zvýšila na 3,45 % a u půjček nad 30 mil. Kč o 1,04 pb na
2,78 %. Sazba u kontokorentů, revolvingových úvěrů a úvěrů z kreditních
karet stoupla na 3,44 %. Z toho u kontokorentů vzrostla na 3,66 %. Vyplývá to
z dat České národní banky (ČNB). q

FTMO vyhrálo v žebříčku nejrychleji rostoucích firem
Do 22. ročníku soutěže Deloitte Technology Fast 50 CE se dostalo 19
českých technologických firem. V konkurenci ze šesti zemí první místo
obsadil český fintechový startup FTMO, platforma pro obchodování na
finančních trzích. Třetí příčku získala rovněž česká společnost Driveto, která
nabízí flexibilní pronájem automobilů. Tržby FTMO dosáhly růstu 39 432 %,
Driveto rostlo o 5829 %. V první desítce žebříčku se umístily další čtyři české
firmy: logistická společnost Dodo (4. místo), ThreatMark, která řeší
kyberbezpečnost (5.), DataSentics (8.) a BigHub (10.). Do TOP padesátky se
mj. dostalo i šest firem ze Slovenska. q

ČR se dostala na 11. místo žebříčku čerpání fondů EU
ČR si v žebříčku Evropské komise srovnávající čerpání evropských fondů
v EU 27 polepšila a obsadila 11. místo. Ke konci října 2021 bylo českým
příjemcům proplaceno více než 462 mld. Kč, což bylo více než 70 % z
celkové alokace programového období 2014–2020. Podpořeny byly desítky
tisíc projektů. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) dodala,
že aktuálně se přípravuje nové programové období, kde bude moci Česko
využít téměř 1 bil. Kč. q

Nezaměstnanost v ČR v říjnu klesla na 2,6 pct

ČLFA: Financování firemních vozů vzrostlo o pětinu

Míra zaměstnanosti osob ve věku 15 až 64 let očištěná od sezónních vlivů
se v říjnu 2021 v ČR meziročně zvýšila o 0,9 pb na 75,0 %. Údaje vydal Český
statistický úřad. Obecná míra nezaměstnanosti v této věkové skupině činila
2,6 % (-0,6 pb). Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,4 %, u žen 3,0 %. Míra
ekonomické aktivity byla 77,0 %. Podle dat Eurostatu, který zveřejňuje
statistiky za věkovou skupinu 15 až 74 let, činila obecná míra
nezaměstnanosti v tuzemsku rovněž 2,6 %. q

Objem financování nových osobních automobilů se u firem zvýšil meziročně
o pětinu, u domácností byl pokles téměř 7%. Informoval o tom generální
tajemník České leasingové a finanční asociace (ČLFA) Jaroslav Krutilek
s tím, že rodiny jsou v nejisté době opatrnější a část z nich přesouvá zájem
k ojetým vozům. Tomuto trendu napomáhá i horší dostupnost nových
vozidel způsobená nedostatkem čipů a dalších komponent. Spotřebitelé
nadále při pořizování automobilů preferují zejména spotřebitelský úvěr.
Téměř každý sedmý volí alternativní přístup v podobě operativního leasingu.
V prvních třech čtvrtletích roku 2021 na něj v kategorii domácností připadlo
15,2 % nově uzavřených smluv. Ve firemní sféře podíl operativního leasingu
činil 42,5 %. q

CzechInvest: Nejvíce fúzí a akvizic bylo ve 3Q v realitách
Největší M&A aktivita byla ve 3Q 2021 opět zaznamenána v sektoru Real
Estate & Construction, kde bylo oznámeno 40 transakcí. Vyplývá to
z čtvrtletního M&A reportu agentury CzechInvest s tím, že druhý největší
počet fúzí a akvizic byl s 30 transakcemi evidován v sektoru Maloobchod,
spotřební zboží a zábava. Za ním následoval sektor Průmyslová výroba s 16
transakcemi. Z pohledu významných transakcí dojde v průběhu roku 2022
k fúzi Avastu se společností Norton, dále ke vstupu německé poradenské
skupiny ETL Global do české advokátní kanceláře Arrows. ETL také v ČR
plánuje investice za zhruba 100 mil. Kč. V tuzemsku se v poslední době také
zvyšuje zájem o prodej podniků založených v 90. letech. q

Za deset měsíců vzniklo 24 747 obchodních společností
Obchodních společností vzniklo v říjnu 2021 v České republice 2365, o 122
více než v září a o 190 více než v říjnu 2020. Zároveň zaniklo 1131
obchodních společností, o 86 méně meziměsíčně a o 226 méně než před
rokem. Během prvních 10 měsíců roku 2021 vzniklo 24 747 společností
(meziročně +11 %). Vedle toho 11 865 firem zaniklo (-10 %). Vyplývá to
z analýzy, kterou provedla společnost CRIF - Czech Credit Bureau. Za deset
sledovaných měsíců se meziročně nejvíce zvýšil počet nově založených
podniků v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství (+45 %). Jediným
odvětvím, kde počet nových společností klesl, bylo ubytování a stravovaní (o
18 %). q

Savills: Objem realitních investic ve 3Q21 dosáhl 328 mil. eur
Celkový objem realitních investic v ČR ve 3Q 2021 dosáhl úrovně 328 mil.
eur. To představovalo 24% pokles oproti předchozímu čtvrtletí, ale meziroční
nárůst o 8 %. Informovala o tom společnost Savills CZ s tím, že průmyslové
nemovitosti přesáhly 189 mil. eur, což bylo 58 % čtvrtletního objemu.
Investice do maloobchodních nemovitostí vzrostly na úroveň 94 mil. eur
a kancelářský sektor přispěl 44,5 mil. eur. Polovinu čtvrtletního objemu
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Návštěvnost e-shopů na Black Friday byla rekordní
Češi při slevové akci Black Friday od 22. do 28. listopadu 2021 dosáhli v eshopech rekordních 417 kliků za vteřinu. Meziročně jde o 14,2% nárůst.
Ukazují to analýzy VSHosting a Shopsys. Obchodní ředitel VSHosting David
Lintimer sdělil, že po masivním přesunu do internetového prostředí v roce
2020 dochází k tříbení a konsolidaci trhu a že se řada e-obchodů v roce 2021
spojila. E-shopy velkých kamenných obchodníků si oproti Black Friday 2020
pohoršily zhruba o 30 %. Za celý rok 2020 se však jejich tržby meziročně
zdvojnásobily. Provozní ředitel Shopsys Matěj Kapošváry dodal, že za celý
rok 2021 si e-shopy velkých kamenných obchodníků meziročně opět
polepší. q

MZ: Vakcinace byla dokončena u 59,6 pct populace
Alespoň jednou dávkou bylo v ČR k 1. prosinci 2021 proti COVID-19
očkováno 6 468 112 osob 16+, což je 72,9 % této populace. Z toho u 6 209
766 osob (69,9 %) bylo očkování dokončeno. V nejmladší sledované věkové
kategorii (12 až 15 let) dosahovala dokončená vakcinace 36,5 % a v kategorii
16 až 29 let 57,1 %. V nejstarší skupině (80+) to bylo 85,4 %. Celkově bylo
očkování dokončeno u 6 376 585 osob (59,6 %). Vyplývá to z dat
Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ). q

MZ: Počet hospitalizovaných s COVID-19 vzrostl na 6561
Počet potvrzených případů v souvislosti s nákazou způsobující onemocnění
COVID-19 se v ČR k 2. prosinci 2021 zvýšil o 21 126 na 2 193 289. Počet
hospitalizovaných vzrostl na 6561 z 6527. Za posledních sedm dní bylo na
100 tis. obyvatel 1222 potvrzených případů. Počet zemřelých se zvýšil na 33
317 z 33 186. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ). q
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