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Měny a burza

ČNB zvýšila 2T repo sazbu o 1,25 pb
Bankovní rada České národní banky (ČNB) na svém jednání 4. listopadu 2021 zvýšila dvoutýdenní repo
sazbu (2T repo sazbu) o 125 bazických bodů na 2,75 %. Současně rozhodla o zvýšení diskontní sazby na
1,75 % a lombardní sazby na 3,75 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 5. listopadu 2021. 

Měna
CZK/EUR
CZK/USD
CZK/GBP
CZK/CHF

Hodn.
25,48
22,02
29,86
24,14

% t/t
-0,275
-0,182
-0,837
-0,124

*) Kurzy devizového trhu z předchozího dne.

MPO a ERÚ navrhují snížení zálohových plateb v režimu DPI
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Energetický regulační úřad (ERÚ) navrhují snížení zálohových
plateb v režimu dodavatelů poslední instance (DPI) za měsíc listopad o 50 % z vyměřené zálohy a za prosinec o 40 %. Uvedl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) s tím, že v dalších měsících už by
to bylo na úrovni 100 %. Tímto krokem chtějí motivovat k tomu, aby se zákazníci v nejbližší době přesunuli
z režimu DPI do režimu standardního. 

Pražská burza
Hodn.

% t/t

AVAST



167,05

-1,107

ČEZ



750,00

0,800

ERSTE



989,80

-1,334

Kofola



326,00

0,307

Penta Real Estate, Kaprain Group a Sekyra Group koupily od Vysoké školy chemicko – technologické
v Praze (VŠCHT) pozemky v západní části Vítězného náměstí v Praze 6. Za částku těsně převyšující 1
mld. Kč získaly 20 122 m2. Tedy převážnou část plochy tzv. 4. kvadrantu Vítězného náměstí mezi ulicemi
Evropská a Jugoslávských partyzánů. VŠCHT použije získané finance na stavbu nové univerzitní budovy s
moderními výukovými prostory. Konsorcium developerů chce na pozemcích postavit kanceláře a obchody,
část prostor využije i pro byty. 

KB



920,00

3,478

Moneta



88,55

0,621

O2 C.R.



258,00

0,194

PM

 15 780,00

0,507

Stock



111,60

-1,075

Nordic Telecom završil fúzi sedmi poskytovatelů internetu

CZG



534,00

-0,375

VIG



659,50

1,137

PX index



1358,48

0,342

Penta, Sekyra a Kaprain za 1 mld. Kč koupily pozemky VŠCHT

Nordic Telecom k 1. listopadu 2021 dokončil fúzi dalších sedmi poskytovatelů fixního internetu. Pro operátora je to v pořadí čtvrtá větší fúze. V rámci poslední integrace získá více než 26 tis. zákazníků přístup ke
službám skupiny Nordic Telecom. Z organizačního hlediska se firmy Alcom Systems, Leháro.NET (Biteo),
CMS Internet, Fifejdy.cz, Fortech, Omega Tech a Tišice.Net se sloučily do společnosti Nordic Telecom
Regional. Skupina v posledních čtyřech letech investovala ročně do kmitočtových licencí a infrastruktury
stovky mil. Kč. 

Akcie

Zdroj: BCP Praha

RATING ČR

Značka 123kurýr vstupuje na český trh; otevře 14 poboček
Slovenská společnost 123Kurier vstupuje pod značkou 123kurýr na český logistický trh. V první fázi nabízí
převážně služby v oblasti B2B a B2C. Založení české dceřiné firmy je prvním krokem k tvorbě nadnárodní
sítě balíkové přepravy. Aktuálně otevřela první uzlové pobočky v lokalitách Praha, Plzeň, Olomouc, České
Budějovice, Hradec Králové, Ostrava a Brno. V nejbližší době plánuje management další rozšíření tak, aby
do konce roku 2021 zahrnovala česká síť 14 základních poboček. Své služby zakládá na dobrém vybavení
IT včetně aplikace pro zákazníky. 

Dlouhodobé ocenění

Passerinvest staví 23 tis. m2 kancelářských ploch v Praze 11

Moody’s
S&P
Fitch

Koncern Passerinvest zahájil výstavbu administrativní budovy Roztyly Plaza v Praze 11. Objekt o celkové
ploše 23 tis. m2 je z dílny architektonického studia Aulík Fišer architekti. Budova nabídne kromě kanceláří
v sedmi nadzemních podlažích také 1500 m2 obchodních prostor v přízemí. Do budoucna se zde počítá se
supermarketem či veřejnou kantýnou. Součástí budou také podzemní garáže s 330 parkovacími stáními pro
nájemce a dalšími 100 místy parkoviště P+R. Vedoucí obchodního oddělení Passerinvest Lenka Preslová
dodala, že objekt bude splňovat kritéria udržitelného urbanismu a disponovat příslušnými certifikáty. 

TOP ZPRÁVY V TITULCÍCH

Moody’s
S&P
Fitch

Aa3
AA–
AA–

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

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

MF požádá EU o zvýšení limitu plátcovství DPH na 2 mil. Kč

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

MZ navrhne na akcích nad tisíc lidí neuznávat ATG testy

Mezičtvrtletně reálně

Vyhláška počítá s příjmy zdravotního pojištění 433 mld. Kč

ŠKODA AUTO dodala za 1-3Q o 2,9 pct méně vozidel
innogy prodala TelNet Holding firmě Telco Pro Services
HDP meziročně vzrostl o 2,8 pct a zaměstnanost o 0,6 pct
www.cianews.cz

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

%
1,4
1,0
-0,3
0,6
Zdroj: ČSÚ, očištěná data
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HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA
Vyhláška počítá s příjmy zdravotního pojištění 433 mld. Kč
Úhradová vyhláška pro rok 2022 počítá s meziročním nárůstem úhrad ve
všech segmentech zdravotní péče o téměř 9 %. Na zdravotní péči po
odečtení nákladů souvisejících s COVID-19 míří o téměř 37 mld. Kč více.
Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ) v rámci vydání
úhradové vyhlášky pro rok 2022 ve Sbírce zákonů. Očekávané příjmy celého
systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2022 činí 433,2 mld. Kč.
Náklady na zdravotní služby, s výjimkou nákladů na COVID-19, jsou
odhadovány na 411 mld. Kč. Po přičtení nákladů na COVID-19 se celkové
náklady zvyšují na 426 mld. Kč. q

MF požádá EU o zvýšení limitu plátcovství DPH na 2 mil. Kč
Ministerstvo financí ČR (MF) předložilo vládě návrh na pověření ministryně
financí Aleny Schillerové (ANO) k podání žádosti Evropské unii o zvýšení
limitu obratu pro osvobození od DPH. V případě schválení této žádosti bude
možné navýšit limit ze současného 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Konkrétně chce
MF usilovat o výjimku na navýšení současného limitu pro osvobození, a to
na omezenou dobu do 31. prosince 2024. Od tohoto data již naváže
schválená směrnice, která počítá s limitem na úrovni 2 mil. Kč. Záměrem je
snížení administrativy a zjednodušení podnikání. q

HK ČR podporuje zvýšení limitu pro povinné placení DPH
Hospodářská komora ČR (HK ČR) podporuje návrh Ministerstva financí ČR
(MF) na zvýšení limitu pro povinné placení DPH na 2 mil. Kč. Proto považuje
za správný krok požádat EU o notifikaci, která by zvýšení umožnila. Pověření
k podání žádosti by 5. listopadu 2021 měla projednat vláda. Prezident HK ČR
Vladimír Dlouhý sdělil, že zvýšení prahu na dvojnásobek sníží živnostníkům
a drobným podnikatelům administrativní náročnost podnikání. Podle odhadů
MF by zvýšením limitu mohl klesnout počet plátců zhruba o 105 tis. HK ČR
navrhuje na 2 mil. Kč zvýšit také kvalifikační práh pro tzv. paušální daň.
Doporučuje zatraktivnit lidem dohodu o provedení práce zvýšením limitu
z 10 tis. Kč měsíčně na 15 tis. Kč nebo snížit sociální pojištění placené
zaměstnavatelem o 2 pb. q

MZ navrhne na akcích nad tisíc lidí neuznávat ATG testy
Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ) navrhne vládě, aby od 22. listopadu 2021
nebyly na hromadných akcích nad 1 tis. osob uznávány antigenní (ATG) testy
na COVID-19. Testy PCR uznávány budou. Sdělila to hlavní hygienička Pavla
Svrčinová s tím, že na akcích do tisíce osob se bude možné ATG testy
prokazovat. MZ také jednalo s provozovateli lyžařských areálů
o nadcházející sezóně. Lyžaři budou muset na pokladnách od 1. prosince
prokazovat bezinfekčnost. Nošení respirátoru bude nutné na lanovkách. Ve
frontách jen v případě, že nebudou dodržovány rozestupy. q

Vláda projedná oddlužení Správy železnic a rozpočet SFŽP
Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) 5. listopadu 2021 projedná návrh na
oddlužení státní organizace Správa železnic ve vztahu ke státnímu rozpočtu
České republiky. Členové vlády také posoudí návrh rozpočtu Státního fondu
životního prostředí ČR na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky
2023–2024. q

MPO z OP PIK proplatilo podnikatelům v říjnu 929 505 033 Kč
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) proplatilo v říjnu 2021 celkem
256 žádostí o platbu, které obsahovaly 2345 položek. MPO o tom
informovalo s tím, že za toto období odešlo z Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) na účty podnikatelů
celkem 929 505 033 Kč. q

Rada ECOFIN schválila další plány obnovy za 32,2 mld. eur
Ministři financí EU v rámci Rady ECOFIN schválili národní plány obnovy
Estonska, Finska a Rumunska, a to v celkové výši 32,2 mld. eur. Dosud byly
schváleny plány 19 členských zemí za 413,2 mld. eur. Celkový objem
připravených finančních prostředků činí 672,5 mld. eur. Česká republika od
EU získá 7,1 mld. eur. Na konci září 2021 dostala zálohu ve výši 915 mil. eur.
Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) sdělila, že částka odpovídající
zhruba 23,7 mld. Kč bude rozdělována resortům dle uskutečněných investic.
Jde mj. o 1,2 mld. Kč na digitalizaci stavebního řízení. q

A. Babiš: K dosažení uhlíkové neutrality pomůže jádro
Jedinými prostředky, pomocí nichž může ČR dosáhnout nulové emise CO2,
jsou jaderná energie a zemní plyn. Uvedl to předseda vlády Andrej Babiš
(ANO) ve svém projevu na mezinárodním klimatickém summitu COP 26 ve
skotském Glasgow s tím, že zejména jaderná energie představuje čistý,
spolehlivý a nenákladný zdroj elektřiny a členské státy EU a Evropská komise
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by to měly uznat. Zelená dohoda může dle něj přinést obrovské sociální,
hospodářské a geopolitické náklady. Dodal, že je nezbytné stanovit
realistickou strategii pro uplatňování Zelené dohody, musí se spočítat její
náklady, posoudit její dopad, stanovit individuální cíle a poskytnout členským
státům EU maximální flexibilitu. q

MF v mezinárodní investiční arbitráži uhájilo 5,2 mld. Kč
Česká republika v arbitrážním řízení uhájila proti společnosti Pawlowski AG
údajnou škodu přesahující 5,2 mld. Kč. Informovalo o tom Ministerstvo
financí ČR (MF) s tím, že rozhodčí tribunál jednohlasně zamítl všechny hlavní
body žaloby společnosti pro domnělé zmaření developerského projektu. Dle
odůvodnění tribunálu Pawlowski AG především nemohla legitimně očekávat,
že její zemědělské a lesní pozemky na území městské části Praha-Benice
budou změněny na stavební pozemky. V roce 2021 jde o druhé arbitrážní
vítězství ČR. V dubnu stát zvítězil také v mezinárodní arbitráži proti
nizozemské společnosti Fynerdale Holdings B.V. a ubránili se tak
žalovanému nároku přes 2,4 mld. Kč. q

A. Babiš: EU sama zabránit změnám klimatu nezvládne
Sama EU úkol zabránit změnám klimatu nezvládne, hlavním problémem je,
že ten největší znečišťovatel není přítomen, a to je Čína. Na summitu OSN
o klimatické změně COP26 v Glasgow to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO)
s tím, že Čína v podstatě oznámila, že nejen, že nebude snižovat emise, ale
dokonce do roku 2030 je bude navyšovat. Předseda vlády dále řekl, že ČR
svůj závazek přeplňuje, když se v roce 2020 dostala na 40% snížení emisí
CO2 vůči roku 1990. Problém dle něj je, že Evropa má z celkových emisí jen
9 %, zatímco Čína 25 % a USA 13 %. q

Do programu MPO Obchůdek 2021+ se zapojilo 10 krajů
Do dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), který
pomůže prodejnám na venkově, se zapojilo 10 krajů. Konkrétně
Jihomoravský, Královéhradecký, Liberecký, Olomoucký, Vysočina, Zlínský,
Plzeňský, Moravskoslezský, Pardubický a Ústecký. V první výzvě z programu
Obchůdek 2021+ mohou kraje žádat o podporu do 29. října 2021.
Provozovatelé prodejen s potravinami a smíšeným zbožím v něm budou
moci dostat finanční podporu na provoz až 100 000 Kč. Náměstkyně
ministra průmyslu a obchodu Silvana Jirotková sdělila, že další výzvy plánuje
MPO vyhlašovat až do roku 2025. Ředitel odboru podnikatelského prostředí
a obchodního podnikání Pavel Vinkler konstatoval, že podání žádostí
i hodnocení probíhá v systému AIS MPO. q

A. Babiš bude jednat o klimatu na konferenci OSN
Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) se 1. a 2. listopadu 2021 zúčastní
mezinárodní klimatické konference OSN ve skotském Glasgow. Premiér
bude diskutovat s ostatními lídry o závazcích a opatřeních ke zmírnění
dopadů klimatické změny. Od této konference se očekává navýšení
národních závazků v boji s klimatickou změnou a jasná deklarace záměru
dosáhnout uhlíkové neutrality, stejně jako mobilizace finančních prostředků,
aby mohlo být tohoto cíle dosaženo. q

MPO: Spolupráce státu a firem na digitalizaci je klíčová
Spolupráce veřejného a soukromého sektoru na projektech digitální a zelené
transformace je klíčová. Nutné jsou však nástroje, které této kooperaci
pomohou. Na zasedání neformální skupiny států tzv. Digital9+ v Lucemburku
to sdělil náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko s tím, že důležité
jsou hlavně aktivity programu Digitální Evropa, jako jsou mj. Evropské
digitální inovační huby. Další setkání Digital9+ se uskuteční začátkem roku
2022 v Praze. Česká republika je zapojena do spolupráce prostřednictvím
Svazu průmyslu a dopravy ČR. q

DoToho! pomohl 124 firmám; startuje druhé kolo programu
Program na podporu covidem zasažených firem DoToho! do konce letních
prázdnin 2021 pomohl 124 podnikatelům. Cílenou pomoc s oživením
byznysu formou bezplatného odborného poradenství od předních
tuzemských podnikatelů a expertů žádají další společnosti. Do druhého kola
programu, který startuje 1. listopadu 2021, se mohou hlásit firmy s obratem
od 3 do 300 mil. Kč. Program vznikl z iniciativy pražského byznysového
centra Opero a Pražského inovačního institutu. Pro firmy je zdarma díky
podpoře hl. města Prahy, projektu Prague Smart Accelerator hrazeného
z fondů EU a vybraných firem jako Google, Pražská energetika, Česká
spořitelna, ABRA Software, Havel & Partners či Arbol Capital. q

A. Babiš se zúčastní summitu zemí V4 a Koreje v Budapešti
Premiér Andrej Babiš (ANO) se 4. listopadu 2021 zúčastní v Budapešti
summitu premiérů zemí V4 s prezidentem Korejské republiky Mun Če-inem.
Čeká ho také bilaterální jednání s jihokorejským lídrem. Summit se koná
v rámci maďarského předsednictví ve V4. Mezi hlavními tématy jednání
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budou spolupráce zemí V4 a Koreje v oblasti obchodu, technologií, vědy
a výzkumu či energetiky, ale také globální témata jako je post-covidová
spolupráce, boj s klimatickými změnami a další geopolitické výzvy. q

Nová koalice se shoduje na valorizaci plateb za pojištěnce
Strany vznikající vládní koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti a STAN se
shodují na pravidelné valorizaci plateb za státní pojištěnce. Půjde o součást
programového prohlášení stejně jako možnost připojištění na zdravotní péči,
kterou si v současnosti lidé sami platí. V pořadu České televize Otázky
Václava Moravce to uvedl místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek. q

P. Fiala: Stát se musí domluvit s dodavateli poslední instance
Předseda ODS Petr Fiala odmítl plošná opatření na pomoc lidem, které
postihlo zdražení cen energií a ukončení činnosti dodavatelů. Za jedinou
možnost označil domluvu státu s dodavateli poslední instance na stanovení
maximálního procenta, o které je možné zvýšit zálohy. Ve vysílání CNN
Prima News doplnil, že stát by měl těm, kteří to budou potřebovat,
poskytnout půjčku nebo garanci. q

HK ČR: Na kompenzace z COVID programů dosáhlo více firem
Podnikatelé k 30. září 2021 podali v programu COVID Nepokryté náklady
8196 žádostí o částečnou náhradu ztrát, které jim způsobily omezení
a zákazy činnosti při pandemii. Objem schválených podpor přesáhl 7 mld.
Kč. V programu COVID 2021 firmy odeslaly 14 598 žádostí za 6,6 mld. Kč.
Vláda programy zavedla na žádost Hospodářské komory ČR (HK ČR) a 127
podnikatelských subjektů. Společně se Svazem průmyslu a dopravy
a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů organizace
vládu upozorňovaly, že dosavadní podpory byly administrativně náročné.
Navíc desetina firem sítem podpor propadala. q

HK ČR: Růst minimální mzdy na 18 tis. Kč je mimo
ekonomickou realitu
V době, kdy se česká ekonomika potřebuje zotavit z následků koronakrize
a dopadů omezeného podnikání, považuje Hospodářská komora ČR (HK ČR)
návrh Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) na zvýšení minimální
mzdy od ledna na 18 tis. Kč za nepřijatelný. Navýšení o 2800 Kč způsobí dle
komory komplikace zejména menším a středním firmám, které v posledním
roce a půl vyčerpaly velkou část finančních rezerv. O růstu minimální mzdy
bude 5. listopadu 2021 jednat vláda. q

FIREMNÍ ZPRÁVY
Provozní zisk ŠKODA AUTO v 1-3Q vzrostl na 900 mil. eur
Automobilka ŠKODA AUTO vykázala za prvních devět měsíců roku 2021
tržby 13,33 mld. eur (2020: 12,04 mld. eur). Objem prodeje zůstal téměř beze
změny na 596 tis. vozech. Provozní zisk vzrostl z 469 mil. na 900 mil. eur.
Informoval o tom koncern Volkswagen s tím, že silná poptávka byla zejména
po modelech Kamiq, Karoq a Eniaq iV. q

KB zvýšila za 1-3Q zisk o 40,7 pct na 8,6 mld. Kč
Čistý zisk připadající akcionářům Komerční banky (KB) za 1-3Q 2021 dosáhl
8,6 mld. Kč. Představuje to meziroční zvýšení o 40,7 %. Celkový objem úvěrů
poskytnutých Skupinou KB meziročně vzrostl o 4,7 % na 724,8 mld. Kč,
především díky růstu úvěrů na bydlení. Celkový objem běžných klientských
vkladů se zvýšil o 12,1 % na 1043,1 mld. Kč. Objem aktiv klientů v podílových
fondech, penzijním spoření a životním pojištění posílil o 6,1 % na 199,5 mld.
Kč. Počet klientů KB s aplikací Mobilní banka překonal hranici jednoho
milionu. Celá Skupina KB obsluhovala 2 237 000 klientů. Předseda
představenstva a generální ředitel Jan Juchelka uvedl, že banka překonala
bod obratu ve vývoji výnosů po loňském velkém poklesu způsobeném
pandemií. q

PPF po loňské ztrátě dosáhla v 1H21 zisku 208 mil. eur
PPF Group N.V. zaznamenala v 1H 2021 čistý zisk ve výši 208 mil. eur
v porovnání se ztrátou 384 mil. eur ve stejném období loňského roku. PPF
o tom na základě výsledků podle mezinárodních účetních standardů (IFRS)
informovala s tím, že překonala negativní dopad pandemie na své podnikání
z roku 2020. Celková aktiva skupiny v 1H dosáhla 40,3 mld. eur, což
představuje nárůst oproti 39,7 mld. eur ke konci roku 2020. Vlastní kapitál
skupiny PPF připadající na akcionáře k 30. červnu 2021 činil 8,6 mld. eur (7,9
mld. eur k 31. prosinci 2020). q

ŠKODA AUTO dodala za 1-3Q o 2,9 pct méně vozidel
ŠKODA AUTO reportovala za 1-3Q 2021 celosvětové dodávky zákazníkům
v objemu 700 700 vozidel. Představuje to meziroční pokles o 2,9 %.
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Automobilka o tom informovala v rámci prezentace hospodářských výsledků
s tím, že výrazné omezení produkce kvůli nedostatku čipů významně zatíží
4Q 2021. Společnost reaguje zvýšenou nákladovou kázní a rozsáhlým
programem na růst efektivity. Automobilka očekává, že do konce roku 2021
z důvodu nedostatku dílů vyrobí zhruba o 250 tis. vozů méně. Zároveň
předpokládá, že se situace s dodávkami polovodičů bude od 4Q 2021 opět
stabilizovat a ve 2H 2022 dojde postupně k jejímu uvolnění. q

innogy prodala TelNet Holding firmě Telco Pro Services
Skupina innogy Česká republika (innogy) prodala 100 % ve společnosti
TelNet Holding firmě Telco Pro Services. Skupina tak ukončila své aktivity
v regionálně působících společnostech Magnalink, CERBEROS a HELIOS MB,
které poskytovaly služby v IT oborech vysokorychlostní internet, digitální
televize, kamerové systémy a telefonování přes internet (VOIP). Člen
představenstva innogy Josef Benda k tomu uvedl, že Telco Pro Services
patřící do energetické skupiny ČEZ, chce touto akvizicí rozšířit svou
působnost do nových lokalit a počítá s dalším rozšiřováním optické
infrastruktury. q

ČS navýšila zisk na 10,8 mld. Kč; rostly hypotéky a úvěry SME
Česká spořitelna (ČS) vykázala k 30. září 2021 neauditovaný konsolidovaný
čistý zisk dle IFRS ve výši 10,8 mld. Kč. V meziročním porovnání se zvýšil
o 36,3 %, což bylo ovlivněno nižší tvorbou opravných položek na rizika.
Provozní zisk činil 16,2 mld. Kč (+3,8 %). Čistý úrokový výnos byl 22,3 mld.
Kč (+2,1 %) a čistý výnos z poplatků a provizí 6,9 mld. Kč (+13,7 %).
Konsolidovaná bilanční suma k 30. září 2021 dosáhla 1,78 bil. Kč (+16,1 %).
Hrubý objem klientských úvěrů skupiny očištěný o vliv reverzních repo
operací vzrostl o 7,0 % na 833,6 mld. Kč. Celkový počet klientů činil 4,5 mil.,
z toho 1,8 mil. využívalo digitální bankovnictví. Člen představenstva Ivan
Vondra sdělil, že vývoj klientských úvěrů byl i nadále tažen soukromými
hypotékami (+14,3 %). Rostly také korporátní úvěry především v segmentu
malých a středních podniků (SME). q

AAA AUTO v říjnu prodalo 8853 vozů; nejvíce za 30 let
Síť autocenter AAA AUTO, kterou provozuje AURES Holdings, v říjnu 2021
prodala v ČR, SR a v Polsku celkem 8853 vozů. Je to její nejsilnější měsíční
výsledek za posledních téměř 30 let. Za deset měsíců roku 2021 AAA AUTO
prodalo o 3500 aut více než za celý rok 2020. Generální ředitelka Karolína
Topolová sdělila, že šest měsíců ve skupině v rámci všech značek měsíčně
prodávají průměrně 8600 aut. Uzavření prodejen kvůli pandemii přineslo růst
on-line obchodování s ojetými vozy a zároveň se na trhu vytvořila poptávka
po autech z druhé ruky. Mezi důvody patří mj. čipová krize a obavy
z překotného nástupu elektromobility. Na podzim patří mezi nejžádanější
automobily modely značky ŠKODA, které tvoří 28 % z celkově prodaných aut
v síti AAA AUTO v ČR. q

Globus plánuje do roku 2023 dva nové hypermarkety
Globus ČR plánuje ve středních Čechách do roku 2023 dva nové
hypermarkety. V rámci Prahy začne působit v jednom ze stávajících
obchodních center. Investice také plynou do rekonstrukcí. Hypermarkety v
Praze Čakovicích a Českých Budějovicích jsou přestavěny na obchody
modernějšího evropského formátu. Globus otevřel svůj první hypermarket
v ČR 4. listopadu 1996. Nyní je jich v Česku 15. Součástí každého je pekárna,
cukrářství, řeznictví a kuchyně s restaurací. V současné době zde zákazníci
najdou na 130 tis. položek zboží. Globus vyrábí více než 800 vlastních
potravin označených logem Poctivá výroba Globus. V roce 2018 také zahájil
provoz e-shopu iGlobus.cz a spustil mobilní aplikaci Můj Globus. q

ŽĎAS nahradí uhlíkaté technologie; připravuje instalace FVE
Nárůsty cen komodit a povolenek se v hospodářských výsledcích
společnosti ŽĎAS projevují ztrátou v řádu vyšších desítek mil. Kč. Pro
ČIANEWS to uvedl generální ředitel Pavel Cesnek s tím, že protože mají
teplárnu, způsobují jim drahé povolenky zvýšené náklady na vytápění firmy
a také vyšší cenu vlastní výroby elektřiny. Jelikož divize Metalurgie spadá
pod EU ETS, projevují se zde dražší povolenky ve zvýšených nákladech
výroby. Firma předpokládá teplárenský zdroj, který spaluje především uhlí,
v několikaletém horizontu plynofikovat. Ve výrobních procesech bude
postupně nahrazovat uhlíkaté technologie a připravuje instalace FVE včetně
akumulace. Další investice předpokládá do energetických úspor a využívání
druhotných zdrojů. q

mBank v ČR koncem září obsluhovala 715,5 tis. klientů
mBank v ČR obsluhovala koncem 3Q 2021 celkem 715,5 tis. klientů. Polská
skupina o tom informovala s tím, že ve stejném období roku 2020 to bylo
697 tis. Objem úvěrů retailovým klientům dosáhl 6,65 mld. PLN a objem
vkladů 11,37 mld. PLN. Počet klientů na Slovensku dosáhl 307,2 tis. (2020:
298,3 tis.). Objem retailových úvěrů činil 2,94 mld. PLN a vkladů 4,67 mld.
PLN. q
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Raiffeisenbank zvýšila za 1-3Q zisk na 2,9 mld. Kč
Raiffeisenbank za tři čtvrtletí roku 2021 vykázala čistý zisk 2,89 mld. Kč, což
je meziročně o 69,5 % více. Objem poskytnutých úvěrů dosáhl 259 mld. Kč
(+1,5 %). Objem přijatých vkladů byl 419 mld. Kč (+29,2 %). Celková aktiva
vzrostla o 24,1 % na 525 mld. Kč. Generální ředitel Igor Vida řekl, že stále
přetrvává vysoký zájem o hypotéky a ve 3Q oživila poptávka po firemních
úvěrech. Došlo k uzavření obchodních transakcí s Letištěm Praha nebo
Vítkovicemi Cylinders. Připomněl, že banka zavedla BankID. Do skupiny byla
také plně integrována Raiffeisen stavební spořitelna a završilo se převzetí
retailových klientů ING. Nyní se banka soustředí na spojování s Equa bank. q

LIBERTY Ostrava zdražování energií promítá do cen
Současná situace způsobuje LIBERTY Ostrava vysoký růst nákladů na
energie, protože elektřinu i plyn spotřebovává vzhledem k současné
maximální výrobě huti v hojné míře. ČIANEWS to sdělila mluvčí Barbora
Černá Dvořáková s tím, že společnost s uceleným hutním cyklem využívá
i velké množství ostatních energií jako je pára, dmýchaný vzduch, stlačený
vzduch a teplo. Huť nemá fixované ceny energií, protože preferuje maximální
flexibilitu kontraktů a transparentní tržní cenu. LIBERTY Ostrava energie
nakupuje od TAMEH Czech, přičemž množství dodávek je sjednáváno na
jeden rok. Část elektřiny a plyn kupuje na trhu. Růst nákladů huť průběžně
promítá do cen výrobků. Huti by pomohly kompenzace nepřímých nákladů za
rok 2021 v maximální výši. Uvítala by též dočasné snížení platby za OZE a
prověření možnosti přesunu povolenek do aukcí, což by mohlo jejich cenu
snížit. q

WEDO vynaloží stovky milionů korun na technologie
WEDO plánuje investovat stovky milionů korun do technologií. Sdělil to
generální ředitel Daniel Mareš s tím, že přepravce zásilek nasadil novou
aplikaci pro e-shopy a vytváří zákaznickou aplikaci. Největší letošní investicí
je budování centrálního překladiště v Ostředku u D1 za 0,5 mld. Kč. Za rok
svého působení na trhu WEDO přepravilo téměř 10 mil. zásilek. Počet
výdejních míst se zvýšil na 1200 a společnost také spustila první stovku
vlastních výdejních boxů. Firma vznikla na základech převzetí tehdejší
kurýrní služby InTime a sítě výdejen Uloženka. Za poslední rok zvýšila svůj
obrat o 40 %. D. Mareš dodal, že WEDO bude dále posilovat výdejní síť
a poohlížet se po akvizicích v zahraničí. q

Domoplan postaví resorty a byty v Chorvatsku a Srbsku
Brněnský Domoplan expanduje do zahraničí a připravuje výstavbu holiday
resortů v přímořských letoviscích na chorvatských ostrovech Hvar a Pag.
Současně plánuje realizace rezidenčních projektů v srbském Bělehradu.
Domoplan roste také v ČR, nedávno zahájil stavbu svého dosud největšího
projektu v hodnotě 2,2 mld. Kč ve městě Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav. Rezidence Na Mariánské cestě nabídne 321 bytů různých dispozic.
Dokončení první etapy je naplánované na 2H 2024. V současnosti má
Domoplan rozestavěných pět velkých projektů po celé republice, které
nabídnou přes 700 bytových jednotek v celkové hodnotě přesahující 4 mld.
Kč. q

FutureLife koupila nizozemské kliniky Nij Group
FutureLife za podpory svých akcionářů vč. společnosti Hartenberg Holding
akvírovala Nij Group, soukromého poskytovatele léčby neplodnosti
v Nizozemsku. Společnost Nij Group se skládá celkem ze tří klinik
zaměřených na asistovanou reprodukci, dále z nezávislé online lékárny
Serpha, velkoobchodu s léčivy Legropharma a vzdělávací instituce pro
odborníky v oblasti reprodukční medicíny Nij Science. V roce 2021 očekává
Nij Group tržby přes 20 mil. eur a více než 6 500 provedených léčebných
cyklů. Skupina FutureLife předpokládá tržby více než 180 mil. eur. q

Domoplan postaví v Brandýse za 2,2 mld. Kč 321 bytů
Domoplan v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi vybuduje rezidenční
komplex za více než 2,2 mld. Kč. Projekt Na Mariánské cestě nabídne 321
bytů inspirovaných Skandinávií. K dispozici budou malé jednotky i rodinné
apartmány. Součástí projektu bude také mateřská školka, sauny, sportovní
hřiště, workout zóna, grillpointy a komunitní zahrada. První etapa bude
zahájena začátkem roku 2022. Její dokončení je v plánu ve 3Q 2024. Druhá
etapa se spustí příští rok na podzim a s jejím završením se počítá v 1Q
2025. q

Panattoni měla ve 3Q ve výstavbě 300 tis. m2 logistických hal
Panattoni měla ve 3Q 2021 v ČR rozestavěných 300 tis. m2 výrobních
a logistických hal. Nejvýznamnějším projektem je robotické distribuční
centrum pro Amazon. Čtyřpodlažní budova se skladovací plochou téměř 190
tis. m2 roste na brownfieldu u Kojetína na Přerovsku. Dále mj. probíhá
stavba prostor o výměře 27 880 m2 v Panattoni Parku Cheb pro Tchibo
a 13 500 m2 ve Zdicích na Berounsku pro Doosan Bobvat. Ředitel Panattoni
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Pavel Sovička řekl, že v celém dodavatelském řetězci společnost vidí
vysokou poptávku po nemovitostech i v následujících dvanácti měsících. q

PKN ORLEN ve 3Q navýšil v ČR tržby o 9 pct
Skupina ORLEN vykázala za 3Q 2021 LIFO EBITDA ve výši 4,3 mld. PLN,
meziročně o 2,3 mld. PLN více. Čistý zisk dosáhl 2,9 mld. PLN (+2,3 mld.
PLN). Hlavním zdrojem výkonnosti jsou nadále prodeje na zahraničních
trzích, které tvoří přibližně 60 % tržeb. V České republice se tržby zvýšily o 9
% v důsledku meziročního zlepšení provozních parametrů jednotky PE3
a větší dostupnosti produktu. Skupina ve 3Q uskutečnila klíčové rozvojové
projekty s investičními náklady 2,5 mld. PLN. Pokračuje dokončení procesů
akvizice LOTOS Group a PGNiG. q

Skupině MONETA vzrostl do září čistý zisk na 2,9 mld. Kč
Skupina MONETA vykázala za 1-3Q 2021 čistý zisk 2,9 mld. Kč a provozní
výnosy 8,2 mld. Kč. Meziročně jde o růst o 51,2 % a 2,9 %. Zlepšení
ziskovosti podpořily i nízké náklady na riziko, které se snížily o 85,3 % na 453
mil. Kč. Kapitálová přiměřenost skupiny je 18,7 %. Výkonné úvěrové portfolio
vzrostlo o 11 %. Portfolio retailových úvěrů přidalo 16,8 % a úvěry pro
živnostníky a malé firmy narostly o 15,7 %. V rámci retailu rostlo především
portfolio retailových hypoték, které se zvýšilo o 30,7 %. V oblasti digitálního
bankovnictví dosáhl podíl online sjednaných spotřebitelských úvěrů 37,7 %.
Online refinancování hypoték – Refinanso.cz – se na prodejích hypoték
podílelo 18,2 %. Objem prostředků v investičních fondech dosáhl 25 mld.
Kč. Vedení skupiny očekává celoroční zisk na minimální úrovni 3,6 mld. Kč
a provozní výnosy minimálně 11 mld. Kč. q

MAKRODATA A PRŮZKUMY
HDP meziročně vzrostl o 2,8 pct a zaměstnanost o 0,6 pct
Hrubý domácí produkt ve 3Q 2021 se podle odhadů Českého statistického
úřadu meziročně zvýšil o 2,8 %. K růstu přispěla pozitivně výhradně domácí
poptávka, zejména výdaje na konečnou spotřebu domácností a tvorba
hrubého kapitálu. Rostly rovněž výdaje na konečnou spotřebu vládních
institucí. Naopak pokles nastal ve vývozu zboží. Růst hrubé přidané hodnoty
(HPH) byl nejvíce ovlivněn vývojem ve skupině odvětví obchodu, dopravy,
ubytování a pohostinství. Zaměstnanost byla meziročně vyšší o 0,6 %. q

Analytici: Růst HDP je brzděn problémy autoprůmyslu
Zotavování tuzemské ekonomiky je pomalejší následkem problémů
v průmyslu. Růst HDP v roce 2021 nepřekročí 3 %, jak se zdálo ještě
v polovině roku. V reakci na data Českého statistického úřadu to uvedl hlavní
ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler s tím, že bude nakonec
úspěch, pokud tuzemská ekonomika vzroste alespoň o 2,5 %.
Ekonom Komerční banky Martin Gürtler doplnil, že HDP omezily problémy
v autoprůmyslu. Ty jsou spojeny s celosvětovým nedostatkem materiálů
a vstupů do výroby. Nabídku i nadále omezují překážky spojené s pandemií.
Tento negativní vliv pravděpodobně přetrvá také po velkou část 4Q. Analytik
ČSOB Petr Dufek očekává, že ke zrychlení ekonomiky by mohlo dojít
v příštím roce poté, co se zprůchodní dopravní cesty, zkorigují extrémní ceny
komodit a automobilky budou mít opět z čeho vyrábět. q

IHS Markit: PMI oslabil na 55,1 bodu; výroba i zakázky klesly
Index nákupních manažerů (PMI) pro ČR v říjnu 2021 meziměsíčně oslabil na
55,1 z 58 bodů. Informoval o tom IHS Markit s tím, že od svého maxima
v červnu index ztratil sedm bodů. Vyšším hodnotám bránil nový pokles
objemů výroby i nových zakázek. Hlavní brzdou zpracovatelského sektoru
byly problémy na straně nabídky. Zpožděné dodávky vstupů a nedostatek
zásadních materiálů u dodavatelů mařily produkční plány i zákaznickou
poptávku. q

MF: Saldo rozpočtu koncem října činilo -335,0 mld. Kč
Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci října 2021 deficitem 335,0
mld. Kč. Po očištění o příjmy z EU a finančních mechanismů, stejně jako
o výdaje na tyto projekty, činil deficit 334,4 mld. Kč. Informovalo tom
Ministerstvo financí ČR (MF) s tím, že 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. Spolu s podporou státu zasaženým
odvětvím ekonomiky, zdravotnímu systému a domácnostem se jedná
o hlavní příčiny meziročního propadu hospodaření státního rozpočtu o 61,0
mld. Kč za 10 měsíců roku. q

ČNB: Banky v rámci COVID III schválily úvěry za 41,4 mld. Kč
Banky v ČR k 30. září 2021 schválily v rámci státního záručního
programu COVID II nefinančním podnikům 3150 žádostí o úvěry za 14,20
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mld. Kč. Vyplývá to z údajů České národní banky (ČNB). V rámci
programu COVID PRAHA šlo o 303 žádostí v celkové hodnotě 1,56 mld. Kč.
Zájemci o podporu z programu COVID III odeslali 10 399 žádostí. Banky jich
dosud schválily 6426 za 41,39 mld. Kč. Celkový počet podaných žádostí
v programu COVID EGAP dosáhl 169. Zájemcům jich bylo schváleno 122
v objemu 17,0 mld. Kč. q

Analytici predikují zvýšení sazeb ČNB o minimálně 0,50 pb
Česká národní banka (ČNB) bude pravděpodobně pokračovat v rychlém
tempu zvyšování úrokových sazeb. Konstatoval to ekonom Komerční banky
Martin Gürtler s tím, že 4. listopadu 2021 očekává zvýšení repo sazby
o dalších 0,50 pb. Rizika jsou však dle něj vychýlena ve směru ještě vyššího
vzestupu. Analytik Raiffeisenbank David Vagenknecht predikuje růst sazby
o 0,50 až 0,75 pb. Zároveň v rámci nové predikce ČNB předpokládá navýšení
odhadu inflace a snížení očekávaného růstu HDP. CEO Platební instituce
Roger Adam Šoukal sdělil, že růst sazeb vytváří tlak na posilování koruny,
jenž je však zatím vyvažován nárůstem covidových případů a politickou
nejistotou. Očekávat je dle něj možné negativní vliv na české exportéry. q

EBRD zhoršila výhledy letošního ekonomického růstu ČR i SR
Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) upravila predikci růstu českého
HDP v roce 2021 o -0,6 pb na 3,4 %. Vedle toho prognóza pro rok 2022 se
v listopadu oproti červnu zlepšila o 0,8 pb na 4,6 %. Ohledně ekonomického
vývoje na Slovensku EBRD předpokládá v roce 2021 dynamiku na úrovni 4,0
% a v roce 2022 pak 5,0 %. Ve srovnání s letní prognózou se výhled pro rok
2021 zhoršil o 0,5 pb. Predikce pro rok 2022 setrvala beze změny. q

CRIF: Od začátku roku začalo podnikat 54 206 lidí
V říjnu 2021 začalo v ČR podnikat 4486 lidí, o 2000 méně než v září. Svoji
živnost přerušilo 5546 podnikatelů a 1499 ji trvale ukončilo. Počet
přerušených živností se meziměsíčně snížil o 1658, počet ukončených
živností o 1230. Vyplývá to z analýzy CRIF - Czech Credit Bureau. V prvních
deseti měsících roku 2021 začalo podnikat 54 206 lidí, meziročně o 1000
více a zároveň více než v letech 2017 či 2018. Nejvíce nově založených
živností na počet zaniklých je v Praze a ve Středočeském kraji. q

CRIF: Podnikatelé dlužili 116,4 mld. Kč; nesplácí 4,8 pct
Úvěr u bank a dalších finančních institucí mělo v ČR na konci srpna 2021
celkem 143 tis. fyzických osob podnikatelů, tedy přibližně 13 % všech
aktivních podnikatelů. Celkový objem jejich dluhu dosahoval 116,4 mld. Kč.
Své dluhy nezvládalo řádně splácet 6934 podnikatelů, celková výše
nespláceného dluhu dosahovala 2 mld. Kč. V průměru své úvěry nesplácelo
4,8 % podnikatelů. Vyplývá to ze statistik Bankovního a Nebankovního
registru klientských informací společností Czech Non-Banking Credit Bureau
(CNCB) a Czech Banking Credit Bureau (CBCB). Zveřejnil je CRIF – Czech
Credit Bureau, organizátor obou registrů. q

SDA: Registrace osobních vozů vzrostly na 174 494
Počet registrací nových osobních automobilů v ČR od ledna do října 2021
vzrostl meziročně o 5,66 % na 174 494 vozů. V tuzemsku bylo registrováno
15 789 lehkých užitkových vozidel (2020: 13 676), 831 autobusů (1049),
6897 nákladních vozidel (5696) a 20 093 motocyklů (19 073). Vyplývá to ze
statistik Svazu dovozců automobilů (SDA). Nejvíce registrovanou značkou
osobních vozů byla ŠKODA s 59 834 automobily. Následovaly Hyundai s 16
419 a Volkswagen s 15 043 vozy. Došlo ke zvýšení počtu registrací
elektrických (o 25,6 %) a plug-in hybridních (o 17,9 %) osobních automobilů.
Počet dovezených ojetých aut nadále převyšuje v registracích počet
nových. q

Nezaměstnanost klesla na 2,7 pct

Pátek 5. listopadu 2021
skupině 15 až 64 let ve 3Q meziročně klesla o 0,2 pb na 2,8 %. Vyplývá to
z údajů Českého statistického úřadu. q

Grafton: Výroba navyšovala mzdy jen na odborných pozicích
Přestože ve výrobních podnicích chybí stovky tisíc dělníků a řemeslníků,
růstu nástupních mezd se v uplynulém roce nedočkali. Vyplývá to
z průzkumu personální agentury Grafton Recruitment. Ředitel Martin Malo
sdělil, že k navyšování mezd ve výrobě docházelo prakticky jen u odborných
pozic, a to zejména ve Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském
kraji. Na nejvyšší mzdu dosáhne výrobní dělník v Praze (až 35 tis. Kč).
Nejnižší mzdy jsou v Moravskoslezském kraji, kde méně než 30 tis. měsíčně
vydělává 12 pozic. V roce 2021 chybí nejvíce pracovníci elektra, svářeči,
zámečníci, brusiči, konstruktéři nebo zkušení operátoři a technologové ve
výrobě. Dlouhodobý nedostatek těchto zaměstnanců umocnil odliv
zahraničních pracovníků. q

Fincentrum: Hypoteční trh může letos překonat 400 mld. Kč
Výsledky českého hypotečního trhu za rok 2021 budou atakovat či dokonce
přesáhnou hranici 400 mld. Kč. Predikuje to analytik Fincentrum & Swiss Life
Select Jiří Sýkora s tím, že do září 2021 poskytly banky hypotéky za 323,4
mld. Kč. Bylo to o téměř 90 % více než ve stejném období roku 2020. Dodal,
že vše nasvědčuje tomu, že bankovní rada České národní banky na
listopadovém zasedaní opět zvýší základní úrokové sazby. A to o 0,5 až 0,75
pb. Dá se tedy dle něj předpokládat, že hypoteční sazby některých bank
překročí 5 %. Průměrný úrok v září schválené hypotéky činil 2,43 %. q

Shoptet: Třetina e-shopů do Vánoc personálně posílí
Až třetina českých e-shopů plánuje v předvánočním období najmout
brigádníky. Nedostatek pracovníků pociťují obchodníci nejčastěji v oblasti
expedice výrobků. Vyplývá tu z průzkumu společnosti Shoptet s tím, že se
také musí potýkat s hrozbou zpomalené dodávky zboží či nedostupností
materiálů. Jde především o výpadky v dodávkách elektronických výrobků,
které ovlivňuje nedostatek čipů. Chybí také obalové materiály a narůstá cena
dopravy. q

ČAP: Předpis pojistného ke konci 3Q vzrostl na 110,8 mld. Kč
Celkové předepsané smluvní pojistné dle metodiky České asociace
pojišťoven (ČAP) ke konci 3Q 2021 dosáhlo 110,84 mld. Kč. Meziročně se
navýšilo o 4,7 %, v roce 2020 to bylo o 3,6 %. Předepsané pojistné v životním
pojištění vzrostlo o 2,7 % na 36,19 mld. Kč. Aktivních smluv ubylo o 2,3 % na
4,93 mil. Předepsané pojistné se v neživotním pojištění zvýšilo o 5,7 % na
74,65 mld. Kč. q

ČNB: Bilanční suma bankovního sektoru činila 9,0 bil. Kč
Bilanční suma bankovního sektoru ČR dosáhla na konci září 2021 hodnoty
9,0 bil. Kč. Vyplývá to ze statistiky České národní banky (ČNB). Dominantní
položkou aktivní strany bilance jsou úvěry poskytnuté rezidentům. Jejich
objem představoval 6,45 bil. Kč. Objem vkladů rezidentů, jenž tvoří
nejvýznamnější položku pasiv bankovního sektoru, činil 5,78 bil. Kč. Hodnota
úvěrů poskytnutých rezidentským domácnostem v ČR vzrostla meziměsíčně
o 19 mld. Kč a dosáhla 1,99 bil. Kč. q

ČNB: Sazba u firemních úvěrů klesla na 1,88 pct
U nových úvěrů nefinančním podnikům (bez kontokorentů, revolvingů
a kreditních karet) došlo v září 2021 ke snížení průměrné úrokové sazby na
1,88 %. Sazba z úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč vzrostla na 3,77 %. U úvěrů
7,5–30 mil. Kč se zvýšila o 0,25 pb na 2,94 % a u půjček nad 30 mil. Kč
poklesla na 1,74 %. Sazba u kontokorentů, revolvingových úvěrů a úvěrů
z kreditních karet stoupla na 2,85 %. Z toho u kontokorentů vzrostla na 2,97
%. Vyplývá to z dat České národní banky (ČNB). q

Obecná míra nezaměstnanosti 15 až 64letých očištěná od sezónních vlivů
v září 2021 meziročně klesla o 0,2 pb na 2,7 %. Informoval o tom Český
statistický úřad. Míra zaměstnanosti dosáhla 74,8 % (+0,6 pb). Míra
ekonomické aktivity se zvýšila o 0,4 pb na 76,8 %. Ředitel odboru statistiky
trhu práce a rovných příležitostí Dalibor Holý konstatoval, že počty lidí
hledajících zaměstnání byly nejvyšší v březnu 2021, a od té doby
nezaměstnanost klesá. Zrcadlově dle něj roste počet pracujících, který se
v září přiblížil předcovidovým hodnotám. Obecná míra nezaměstnanosti dle
Eurostatu v září 2021 u 15–74letých v ČR činila 2,6 %. q

MZ: Vakcinace byla dokončena u 67,0 pct populace 16+

Míra nezaměstnanosti ve 3Q21 klesla o 0,2 pb na 2,8 pct

MZ: Počet hospitalizovaných s COVID-19 vzrostl na 2300

Celková zaměstnanost se ve 3Q 2021 meziročně zvýšila o 23,9 tis. osob.
Počet nezaměstnaných osob dle metodiky Mezinárodní organizace práce
klesl o 8,3 tis. a počet ekonomicky neaktivních včetně dětí do 15 let byl
o 12,0 tis nižší. V sekundárním sektoru průmyslu a stavebnictví se
zaměstnanost snížila o 16,0 tis. na 1,93 mil. Počet pracujících ve
stavebnictví byl o 16,7 tis vyšší. Obecná míra nezaměstnanosti ve věkové

Počet potvrzených případů v souvislosti s nákazou způsobující onemocnění
COVID-19 se v ČR k 4. listopadu 2021 zvýšil o 9460 a dosáhl 1 792 707.
Počet hospitalizovaných vzrostl na 2300 z 2220. Za posledních sedm dní
bylo na 100 tis. obyvatel 419 potvrzených případů. Počet zemřelých se zvýšil
z 30 859 na 30 878. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví ČR
(MZ). q

www.cianews.cz

Alespoň jednou dávkou vakcíny proti nemoci COVID-19 bylo k 1. listopadu
2021 v ČR očkováno 6 079 757 osob starších 16 let. Představuje to 68,5
% této populace. Z toho u 5 947 600 lidí byla vakcinace dokončena (67,0 %).
V nejmladší sledované věkové kategorii (12 až 15 let) dosahovala
dokončená vakcinace 32,2 % a v kategorii 16 až 29 let 52,0 %. V nejstarší
skupině (80+) to bylo 82,0 %. Vyplývá to z dat Ministerstva zdravotnictví ČR
(MZ). q
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