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Měny a burza

Vláda schválila IROP s alokací 124 mld. Kč z EU
Vláda ČR schválila Programový dokument Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro
období 2021-2027. Z evropských fondů bude k dispozici pro rozvoj obcí, měst a regionů 124 mld. Kč.
Novinkou je revitalizace veřejných prostranství měst a obcí a podpora veřejné infrastruktury cestovního
ruchu. Vyhlášení prvních výzev Ministerstvo pro místní rozvoj ČR předpokládá na jaře 2022. 

Polské Allegro za 881 mil. eur kupuje Mall Group a WEDO
Polská nákupní platforma Allegro se dohodla na převzetí 100% podílů ve společnostech Mall Group a
WEDO CZ od prodávajících akcionářů PPF, EC Investments a Rockaway Capital. Mall Group a WEDO koupí
za cenu 881 mil. eur, která vychází z ocenění ve výši 925 mil. eur upraveného o dluh a podobné položky
v hodnotě 44 mil. eur. Konečná cena může být navýšena až o 50 mil. eur v závislosti na výkonnosti Mall
Group. Transakce podléhá schválením příslušnými úřady a očekává se, že bude dokončena v 1H 2022.
Akvírovaný byznys zahrnuje aktiva v ČR, SR, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku a Polsku. Transakce se netýká firem Vivantis a MALL Pay, ani MALL.TV a Košík.cz, které byly již dříve z Mall Group vyčleněny. 

Kabinet odsouhlasil zvýšení minimální mzdy na 16 200 Kč
Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) schválila pro rok 2022 navýšení minimální mzdy o 1 tis. Kč na 16 200 Kč.
Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) výsledek považuje za zklamání. Dodala, že ČR
bude o 400 Kč pod minimální mzdou Polska. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) rozhodnutí označila
za přijatelný kompromis pro všechny zúčastněné strany. Na minimální mzdu jsou vázány mzdy zaručené a
jejich výše dle A. Schillerové musí reflektovat ekonomickou realitu a pocovidové zotavování menších firem. 

MF: ČR pokračuje ve spolupráci pěti zemí v rámci EBRD
Zástupci České republiky, Maďarska, Slovenska, Chorvatska a Gruzie stvrdili 9. listopadu 2021 podpisem
nové Dohody o konstituenci společný zájem na pokračování spolupráce na půdě Evropské banky pro obnovu
a rozvoj (EBRD). Informovalo o tom Ministerstvo financí ČR (MF) s tím, že podíl české konstituence na celkové hlasovací síle všech akcionářů EBRD je přibližně 2,6 %. V případě ČR se EBRD zaměřuje především na podporu soukromého sektoru, a to v návaznosti na březnové rozhodnutí rady ředitelů EBRD o dočasném obnovení investic banky na našem území v reakci na ekonomický pokles způsobený dopady pandemie covid-19. 
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23,92

Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) zahájila v Kolíně výrobu modelu Yaris. TMMCZ se tím
stává druhým evropským závodem, společně s Toyota Motor Manufacturing France, který bude Yaris vyrábět.
Automobilka o tom informovala s tím, že investice do výroby vozidel segmentu A a B na platformě TNGA
dosáhly 4,5 mld. Kč a společnosti umožnily i produkci hybridních elektrických vozidel. Zároveň se navýší i
výrobní kapacity závodu. Náběh výroby Yarisu a nové Aygo X v roce 2022 se budou vyrábět ve 3směnném provozu. Prezident TMMCZ Koreatsu Aoki dodal, že součástí expanze byl také nábor 1600 nových pracovníků. 

Společnost 1890s holdings dokončila akvizici 27 pct WH
Společnost 1890s holdings dokončila akvizici 27 % akcií společnosti WH Holdings, a stala se tak spoluvlastníkem fotbalového klubu West Ham United. Součástí dohody je, že se předseda Daniel Křetínský a
jeho kolega Pavel Horský stanou členy představenstva WH Holdings. 1890s holdings je společnost nepřímo kontrolovaná D. Křetínským (50% + 1 akcie), zatímco Patrik Tkáč ovládá 44 % - 1 akcii (prostřednictvím
holdingové společnosti J&T Capital Partners). Zbylých 6 % společnost drží manažeři, kteří dlouhodobě
spolupracují s D. Křetínským v energetice. 

*) Kurzy devizového trhu z předchozího dne.
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HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA
Vláda Andreje Babiše podala demisi; M. Zeman ji přijal
Vláda Andreje Babiše (ANO) na mimořádné schůzi 11. listopadu 2021 podala
demisi. Stalo se tak v souladu s Ústavou České republiky poté, co byla 10.
listopadu ukončena ustavující schůze nově zvolené Poslanecké sněmovny
PČR. Prezident Miloš Zeman demisi vlády přijal a pověřil ji vykonáváním
jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády. q

ČNB brzdí inflaci, očekává ji až 7pct na začátku roku 2022
Bankovní rada České národní banky (ČNB) na základě své makroekonomické
prognózy zvýšila na svém listopadovém zasedání dvoutýdenní repo sazbu na
2,75 %. Rada očekává, že inflace se dále významně zvýší a začátkem roku
2022 se přiblíží 7 %. S prognózou je konzistentní strmý nárůst tržních
úrokových sazeb v závěru letošního a začátkem příštího roku. Odeznění
aktuálních mimořádně silných inflačních tlaků z domácí i zahraniční
ekonomiky povede spolu s uvedeným zvyšováním úrokových sazeb k tomu,
že inflace začne v průběhu příštího roku zvolňovat. Na přelomu let 2022
a 2023 se inflace sníží do blízkosti 2% cíle. Rizikem výhledu je déletrvající
přetížení globálních výrobních řetězců spolu se slabším kurzem
a výraznějším zdražením energií a nájemného. q

Vláda omezí venkovní akce a zavede OTN u lyžařských vleků
Vláda s ohledem na aktuální epidemickou situaci schválila 5. listopadu 2021
nová mimořádná opatření. Od 22. listopadu budou na hromadných akcích
uznávány antigenní testy na COVID-19 jen pro 1 tis. lidí s antigenním testem.
Další návštěvníci se musí prokázat O-T-N. Nově vláda také stanovila hranici
1 tis. osob na venkovních hromadných akcích, tedy stejně jako u akcí
vnitřních. O-T-N bude navíc od 1. prosince 2021 platit také pro vleky
a lanovky. q

Vláda bude dál jednat s EU o řešení stavu energetického trhu
Vláda ANO a ČSSD se na svém jednání 10. listopadu zabývala dalšími
možnostmi pomoci domácnostem postiženým navýšením cen energií.
Kabinet se seznámil s informací ministryně práce a sociálních věcí Jany
Maláčové (ČSSD) o podporách prostřednictvím systému sociálních dávek.
Pokračovat bude také ve vyjednáváních s Evropskou unií, jak vzniklou situaci
na trhu s energiemi řešit. Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval ministra
průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO), aby napsal dopis Evropské
komisi. Podle A. Babiše není možné, aby Energetický regulační úřad dle
směrnic nemohl kontrolovat, jak obchodníci s energiemi obchodují. q

ČNB: Banky v rámci COVID III schválily úvěry za 42,1 mld. Kč
Banky v ČR k 15. říjnu 2021 schválily v rámci státního záručního
programu COVID II nefinančním podnikům 3151 žádostí o úvěry za 14,18
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 10 598 žádostí. Banky jich
dosud schválily 6551 za 42,11 mld. Kč. Celkový počet podaných žádostí
v programu COVID EGAP dosáhl 169. Zájemcům jich bylo schváleno 122
v objemu 17,0 mld. Kč. q

Kabinet opětovně schválil zákon o jednorázových plastech
Vláda ČR opětovně schválila návrh zákona o omezení dopadu vybraných
plastových výrobků. Ten již jednou odsouhlasila, následně ale čekal
v Poslanecké sněmovně PČR (PSP) na projednání téměř 10 měsíců. Nyní
zamíří do nově ustavené PSP k projednání znovu.Ministerstvo životního
prostředí ČR o tom informovalo s tím, že nová legislativa zahrnuje několik
typů opatření - od úplného zákazu konkrétních jednorázových plastových
výrobků, přes postupné omezování spotřeby jiných až po povinné příspěvky
producentů plastových výrobků na úklid obcí a měst. q

MPSV připravilo podporu pro lidi v režimu DPI
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) připravilo novou formu
podpory s názvem MOP – vyúčtování DPI. Ta pomůže s nedoplatkem na
vyúčtování, pokud bude mít domácnost potíže s jeho uhrazením z vlastních
zdrojů. Na rozdíl od běžné mimořádné okamžité pomoci nastavuje mírnější
podmínky například s ohledem na úspory žadatele. MPSV dále personálně
posílí Úřad práce ČR, aby mohl rychle vyřizovat žádosti občanů, a zároveň
chystá zohlednění skokového zvýšení cen energií v dávkách na bydlení. q
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jsou zaměřeny mj. na využití družicových snímků pro optimalizaci rostlinné
výroby či na metody intenzifikace ekologického hospodaření na orné půdě.
Další se budou zabývat identifikací přeživších jedinců lesních dřevin na
kalamitních plochách. q

Kabinet schválil růst mezd státních zaměstnanců o 1400 Kč
Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) schválila 10. listopadu zvýšení platů
zaměstnanců ve veřejném a státním sektoru o 1400 Kč. Stejné navýšení se
bude od 1. ledna 2022 týkat také vojáků a příslušníků ozbrojených sborů.
Výjimku budou mít učitelé a částečně zdravotníci. V případě pedagogických
pracovníků se od ledna zvýší jejich platové tarify o 3 %. U zdravotnických
profesí se až do 7. platové třídy zachová obecný princip platný pro státní
zaměstnance, od 8. platové třídy dojde k navýšení tarifů o 6 %. q

MO: Nabídky na BVP nesplňují požadavky, nelze je hodnotit
Expertní komise ukončila posouzení nabídek na dodání 210 kusů pásových
bojových vozidel pěchoty (BVP), které Ministerstvo obrany ČR (MO) převzalo
1. září 2021 od tří potenciálních dodavatelů. Těmi jsou BAE Systems
(Švédsko) s vozidlem CV90, GDELS (Španělsko) s vozidlem ASCOD
a Rheinmetall Landsysteme (Německo) s vozidlem Lynx. Komise se shodla,
že nabídky všech tří uchazečů nejsou na základě předložených
odpovědí/podkladů hodnotitelné, protože ani jedna nesplňuje všechny
požadavky zadavatele. Identifikované nedostatky se týkají např. chybějících
či nepřesných údajů k technickým vlastnostem nabízených vozidel nebo
neúplných informací ke spolupráci s českým obranným průmyslem. Komise
tudíž nebude dále posuzovat a zejména hodnotit stávající nabídky
dodavatelů, o čemž byly firmy informovány . q

ÚS zamítl návrh senátorů na zavedení teritoriality exekutorů
Plénum Ústavního soudu zamítlo návrh skupiny 25 senátorů na zrušení části
exekučního řádu s tím, že požadavek navrhovatelů na zavedení principu
teritoriality do vymezení exekutorské působnosti postrádá ústavně právní
rozměr. ÚS zároveň konstatoval, že systém umožňující oprávněnému
(věřiteli) volbu soudního exekutora, který povede exekuci, není porušením
práva na soudní ochranu zaručeného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv
a svobod. q

MMR podpoří rozvoj hygien 230 mil. Kč z fondů EU
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) vyhlásilo výzvu na rozvoj
infrastruktury 14 krajských hygienických stanic a laboratorních kapacit pro
testování PCR. Vyčleněno je pro ně 230 mil. Kč z Evropského fondu pro
regionální rozvoj. Cílem je vybavit potřebnou laboratorní technikou všechny
hygienické stanice v ČR a 49 nemocnic, které jsou součástí sítě urgentních
příjmů 2. typu. Realizace projektů musí být ukončena nejpozději do 31.
prosince 2023. q

J. Maláčová: Za energetickou situaci je odpovědná celá vláda
Za složitou situaci s energiemi nese dle ministryně práce a sociálních věcí
Jany Maláčové (ČSSD) odpovědnost stát. Dodala, že selhala ochrana
spotřebitelů ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Energetického
regulačního úřadu. Odpovědnost za řešení situace však nese celá vláda,
která musí daný problém také řešit. Pozitivně J. Maláčová hodnotí dohodu
o snížení záloh ze strany dodavatelů poslední instance. q

Rada Ecofin jednala o růstu cen energií a fiskální politice
Na zasedání Rady Ecofin v Bruselu debatovali ministři financí o řešení růstu
cen energií. Informovalo o tom Ministerstvo financí ČR s tím, že Česká
republika prosazuje, aby členské státy měly dočasnou možnost uplatňovat
nulovou sazbu DPH na elektřinu a zemní plyn. Ministři se také vrátili
k diskusi o revizi fiskálních pravidel, které byly v rámci reakce na pandemii
dočasně suspendovány. Pozastavení aplikace rozpočtových pravidel
podpořila Evropská komise, která dočasně neaplikovala pravidla Paktu
o stabilitě a růstu. Všechny členské země EU včetně ČR toho využily. q

NRB pomůže s plánem EU revitalizovat nehospodárné budovy
Cílem Evropské unie je do roku 2030 zrenovovat na 35 mil. nehospodárných
budov. K tomu by měla přispět i Národní rozvojová banka (NRB)
s programem ELENA pro města, obce, instituce a podnikatele. Banka
pomůže při přípravě revitalizace nehospodárné budovy a ušetří 90
% nákladů. Celkovou investici pomohou splatit ušetřené peníze v rámci EPC
(Energy Performance Contracting) projektu. q

MZe podpoří projekty z programu ZEMĚ 502 mil. Kč

SP ČR diskutoval o prioritách byznysu pro novou vládu

Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlásilo výsledky 5. veřejné soutěže
v rámci Programu aplikovaného výzkumu na období 2017–2025 (ZEMĚ)
s počátkem řešení projektů v roce 2022. Z 261 hodnocených doporučilo
k financování 43 návrhů s celkovými závazky ve výši 502 mil. Kč. Projekty

Svaz průmyslu a dopravy (SP) ČR přiblížil na svém Sněmu zástupcům
chystané vládní koalice prioritní oblasti pro podporu ekonomiky. Konkrétně
zdůraznil témata digitalizace, doprava, export, green deal a energetika, trh
práce, výzkum a vývoj nebo vzdělanost. Nový kabinet by měl podle Svazu
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především zvýšit stabilitu a atraktivitu podmínek pro podnikání a také
připravit zemi k přechodu na nízkoemisní ekonomiku a reagovat na
demografické změny. q

HK ČR: Vláda připravila podnikatelsky vstřícný program
Program vznikající koaliční vlády je pro podnikatele vstřícný. Shodli se na
tom členové Prezidia Hospodářské komory ČR (HK ČR) s tím, že některé
body je přesto nutné zpřesnit, další doplnit. Nová vláda např. ve svém
programu nezohlednila sektor zahraničního ani domácího obchodu, služeb
a cestovního ruchu. Problematická zůstává také otázka stavebního zákona,
nejasná je oblast ekonomické diplomacie, podpora řemesel i důchodová
reforma. Pozitivně HK ČR vnímá mj. plán snížit odvody na sociální
zabezpečení, zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH z 1 na 2 mil. Kč
nebo vysoké ambice státu v otázce digitalizace. q

FIREMNÍ ZPRÁVY
ČEZ se ziskem 6,7 mld. Kč snížil emisní intenzitu o 12 pct
Čistý zisk Skupiny ČEZ za 1-3Q 2021 činil 6,7 mld. Kč. Po očištění
o mimořádné vlivy meziročně klesl o 10 % na 16,9 mld. Kč. Důvodem bylo mj.
zhoršení střednědobých tržních podmínek pro uhelnou energetiku
v návaznosti na zvýšení klimatických cílů EU a doporučení Uhelné komise ČR
ukončit spalování do roku 2038. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl
47,5 mld. Kč (-3,4 mld. Kč). Pokles byl způsoben prodejem rumunských
a bulharských aktiv. Čistý dluh se snížil o 13,7 mld. Kč. Rostl prodej elektřiny
(+9 %) a plynu (+18 %) koncovým zákazníkům v ČR. V samotném 3Q21
dosáhl čistý zisk 5,1 mld. Kč, EBITDA byla 15,9 mld. Kč (+3,7 mld. Kč).
Předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš sdělil, že emisní
intenzita CO2 Skupiny při výrobě elektřiny v 1-3Q klesla o 12 %. ČEZ
upřesňuje celoroční výhled EBITDA na úroveň 59 až 60 mld. Kč a výhled
čistého zisku očištěného o mimořádné vlivy na 19 až 21 mld. Kč. q

Drogerie dm měla obrat 12,39 mld. Kč; investuje 233 mil. Kč
Řetězec dm drogerie markt za rok končící 30. září 2021 zvýšil obrat o 7,87
% na 12,39 mld. Kč. Do rozšíření a modernizace prodejní sítě investoval
téměř 150 mil. Kč. Bylo otevřeno sedm prodejen. Od srpna mohou zákazníci
dm online shopu platit metodami Apple Pay a Google Pay. Do obměny
technického vybavení investovala firma téměř 10 mil. Kč. Celková suma
investic dm ČR dosáhla 173 mil. Kč. V novém obchodním roce 2021/2022 je
v plánu 233 mil. Kč. Z této částky připadne na další expanzi a modernizaci
více než 208 mil. Kč. V následujících měsících bude distribuční síť dm
drogerie rozšířena i do Polska. Jednatelka Markéta Kajabová sdělila, že
v rámci programu na podporu trvalé udržitelnosti vyvíjí řetězec strategická
opatření k minimalizaci ekologické stopy. q

BIDLI v roce 2022 zahájí 7 projektů s 163 byty a domy
BIDLI development a stavby z BIDLI holding zahájí v roce 2022 realizaci
sedmi projektů o celkovém počtu 163 bytů a rodinných domů. Společnost
v roce 2021 očekává celkem 71 dokončených domů a bytů a prodej více než
70 nemovitostí. Pro ČIANEWS to uvedl její ředitel Roman Weiser. Rostoucí
ceny stavebních materiálů nutí developera ke zdražování bytů a rodinných
domů. V letošním roce zvýšil ceny o 15 %. Dodal, že zdražování se netýká již
uzavřených smluv s budoucími vlastníky. Situaci ohledně zdražování hypoték
vnímá R. Weiser tak, že v tuto chvíli nemá významný dopad na poptávku.
Doplnil, že převis poptávky nad nabídkou narostl v době pandemie COVID-19
také v souvislosti s investováním lidí do nemovitostí coby bezpečné
investice. q

Smlouvy s innogy uzavřelo 120 tis. zákazníků v DPI
Za tři týdny od zahájení záchranných dodávek společnost innogy uzavřela
120 tisíc smluv se zákazníky v režimu dodavatele poslední instance (DPI).
Z toho 60 tisíc s odběrateli plynu a dalších 60 tisíc s odběrateli elektřiny. Ve
srovnání s běžnými pohyby na trhu jde nestandardní množství. Za normální
situace na českém energetickém trhu změní dodavatele za měsíc zhruba 45
tis. zákazníků. Ředitel innogy pro maloobchod a marketing David Konvalina
uvedl, že mezi jednoletou a tříletou smlouvou z 90 % volí tříletý produkt
Optimal. Ten reflektuje pokles cen v následujících letech. q

Německý S.V. Holding je novým vlastníkem pojišťovny ERGO
Vlastníkem ERGO pojišťovny, která dosud patřila německé skupině ERGO, se
stal S.V. Holding se sídlem v Drážďanech. Cílem transakce je rozšířit
produktovou nabídku a distribuční síť v oblastech blízko hranice mezi ČR
a Německem. Propojením aktivit bude pojišťovna moci přinést klientům
i partnerům pokročilejší služby a možnosti. Dceřiné firmy S.V. Holdingu,
Sparkassen-Versicherung Sachsen, ročně vykazují zhruba 720 mil. eur
předepsaného pojistného a zaměstnávají přibližně 800 lidí. ERGO pojišťovna
předepisuje pojistné v hodnotě 25 mil. eur za rok a má zhruba 50
pracovníků. q

SOLEK připojil elektrárnu na Kypru; připravuje 70 projektů
SOLEK zahájil provoz své první kyperské solární elektrárny Athienou.
Skupina na ostrově nyní připravuje zhruba 70 menších projektů. Nejpozději
do dvou až tří let plánuje na Kypru postavit elektrárny o výkonu až 150 MW.
SOLEK na tamní trh vstoupil před čtyřmi měsíci. q

Wedo zřídil 100 výdejen v síti M&K; investuje 1 mld. Kč
Logistický operátor Wedo zřizuje svá výdejní místa v síti distributora tisku
Mediaprint & Kapa (M&K). Zákazníci si při využití dopravce budou moci
nechat zaslat své zásilky až na 100 nových výdejen. Počet míst se tak blíží
hranici 1200 po celé ČR. Generální ředitel Daniel Mareš sdělil, že i nadále
budou hledat další cesty, jak distribuční síť rozšířit. Investice míří také do
technologií a digitálního rozvoje. Firma chce v nejbližších měsících rozvíjet
všechny své distribuční kanály, dál rozšiřovat síť výdejních míst a boxů,
budovat nová logistická depa a modernizovat ta stávající. Celkem v blízké
době plánuje investice v objemu zhruba 1 mld. Kč. q

Panattoni staví Park Ostrov North
Developer Panattoni zahájil stavbu Panattoni Parku Ostrov North. Část první
haly, která bude mít plochu 20 000 m2 obsadí výrobce elektrických
konektorů, čteček čipových karet a kabelových svazků Amphenol Tuchel
Industrial. S plánovaným rozšířením výroby také vzroste počet zaměstnanců
ze stávajících 300 na 350. V hale se bude vyrábět široká škála sortimentu –
komponenty pro medicínskou techniku, zemědělské a stavební stroje,
fotovoltaické systémy, bateriová úložiště i tepelná čerpadla. První
i plánovaná druhá budova (s rozlohou přes 100 000 m2) budou aspirovat
na ekologickou certifikaci BREEAM. q

APS spouští investiční fond na problémová aktiva
Česká finanční skupina APS, která investuje do problémových pohledávek,
spustila fond APS CREDIT FUND stejného zaměření. Fond má v úmyslu od
investorů získat až 20 mil. eur, přičemž cílený objem fondu činí až 50 mil.
eur. První finance APS CREDIT FUND přijímá již v listopadu poté, co obdržel
potřebné povolení od České národní banky. Fond očekává průměrné roční
zhodnocení 12 %. Zaměří se zejména na velké firemní pohledávky, které jsou
zajištěné nemovitostmi. Typickým zajištěním mohou být logistická centra,
hotely, kancelářské a rezidenční budovy, pozemky a podobně. Minimální
investice bude 1 mil. Kč. q

CEE Logistics převzala distributora potravin a nápojů Gistrans

GLS navýší počet samoobslužných boxů o 50 pct

Dopravní společnost CEE Logistics oznámila akvizici distributora čerstvých
potravin a nápojů Gistrans Czech Republic. CEE Logistics chce tímto
nákupem posílit své postavení na poli mezinárodní kamionové dopravy i na
vnitrostátním trhu v oblasti retailu. Gistrans vykázala v roce 2020 obrat přes
330 mil. Kč a její vozový park zahrnuje přes 100 nákladních vozidel. q

GLS Group v rámci celé své sítě v současné době provozuje více než 25 000
výdejních a podacích míst, včetně samoobslužných boxů. Pro ČIANEWS to
uvedl ředitel Pavel Včela s tím, že vzhledem k nárůstu počtu zásilek
doručovaných z e-shopů očekávají, že dojde k meziročnímu navýšení počtu
boxů minimálně o 50 %. Společnost provozuje také sdílené výdejní boxy.
Dodal, že GLS už před začátkem vánoční sezony přepravila výrazně více
balíků, než za celý rok 2020. q

EMMA Capital koupila 70 pct podíl v Mailstep
Skupina EMMA Capital koupila 70% podíl ve společnosti Mailstep, která je
zaměřena na logistiku v sektoru e-commerce. Součástí smluv je i dohoda
o zachování pozic současného managementu. Mailstep obsluhuje tuzemské
i zahraniční zákazníky, zejména ze zemí EU a Velké Británie. Pro evropský
trh je určeno více než 65 % z celkového objemu expedovaných zásilek.
Majitel Mailstep Jan Rozlivka sdělil, že kapitálový vstup skupiny EMMA
umožní ve větší míře expandovat na zahraniční trhy. V první fázi chce firma
vybudovat distribuční centra pro jihozápadní Evropu (Španělsko) a pro
Evropu jihovýchodní (Rumunsko a Řecko). q
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Nový fond Miton C investuje stovky mil. Kč do web3/krypto
Miton po čtyřech letech strávených v krypto ekosystému zastřešuje své
aktivity pod hlavičku fondu nazvaného Miton C. Společnost o tom
informovala s tím, že její aktivity jsou založené na důvěře v principy web3,
které dávají šanci na řešení některých velkých problémů současného světa.
Pro nové investice má fond připraveny stovky mil. Kč. Mezi hledané projekty
patří hlavně blockchainy, L2, škálování, bezpečnost nebo vývojářské
nástroje. q
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Fond Hydrogen1 investuje 600 mil. Kč do vodíkového centra
Český fond Hydrogen1 plánuje v severních Čechách vodíkové výzkumné
centrum v rámci projektu H2 Triangle. Investice by měla dosáhnout 600 mil.
Kč. ČIANEWS to fond potvrdil s tím, že nepůjde jen o portfoliovou investici
a na chodu centra se chce aktivně podílet. Konkrétně fond plánuje přivést do
centra zahraniční společnosti, které se vodíkové technologii věnují
dlouhodobě, například firmu Plug Power, v níž vlastní podíl. q

Solek pro BlackRock postaví solární elektrárny v Chile
Energetická skupina Solek podepsala smlouvu s americkou investiční
společností BlackRock o výstavbě a dodávce solárních elektráren v Chile.
Solek pro BlackRock vybuduje elektrárny o celkovém instalovaném výkonu
až 200 MW. Následně bude těmto projektům poskytovat i odborné služby
O&M, tedy zajišťovat jejich správu a provoz. q

Y Soft investuje do ARBO Technologies
Y Soft Ventures, venture kapitálová platforma spadající pod Y Soft
Corporation, oznámila investici do startupu ARBO Technologies. Jeho
produkty kombinující pokročilý software a hardware pomáhající zajišťovat
bezpečnost mimolesní stromové zeleně, zlepšovat péči o ni a zvyšovat tak
užitek, který stromy nabízí celé společnosti. Prvním nabízeným produktem je
softwarový nástroj Adbian, který umožňuje analyzovat stabilitu stromů
a navrhovat zásahy, které předchází fatálním důsledkům. Vedle toho Y Soft
nově otevírá Startup Studio. Podpoří začínající firmy nejen poskytnutím
kapitálu, ale také mentoringem nebo možností využít technologií či zázemí
Y Soft. q

Notino rozšířilo trh o Irsko, Lotyško, Litvu a Estonsko
Notino v průběhu roku 2021 rozšířilo své trhy o Irsko, Lotyško, Litvu a na
konci října i o Estonsko. Celkem tak prodává parfémy a kosmetiku ve 28
evropských zemích. V roce 2020 dosáhl prodejce obratu 14,5 mld. Kč
a odbavil více než 12 mil. zásilek. Zahraniční trhy se na obratu podílejí 86 %.
Firma provozuje distribuční centra v Rajhradě a v Bukurešti. Kromě
Rumunska odbavuje bukurešťské centrum zásilky pro Řecko a Bulharko. Dle
generálního ředitele Zbyňka Kociána jeho otevření v roce 2020 výrazně
zrychlilo doručení v zemích jihovýchodní Evropy. Uvedl, že totéž si firma
slibuje od centra v jednom z klíčových trhů – v Itálii. To plánuje otevřít v roce
2022. Bude odbavovat také zásilky do Španělska nebo Portugalska.
Aktuálně má společnost 26 prodejen a výdejen: v ČR, SR, v Polsku,
Maďarsku, Rakousku, Rumunsku, Bulharsku a na Ukrajině. Možnosti
rozšiřování této sítě zvažuje. q

Fio bance vzrostl zisk téměř o 60 pct na 1,57 mld. Kč

Pátek 12. listopadu 2021
deficit v roce 2022 podle odhadů dosáhne 4,4 % HDP, přičemž zadlužení
vzroste na 46,2 % HDP. q

ČBA snížila prognózu růstu HDP v roce 2022 na 3,9 pct
Česká bankovní asociace (ČBA) snížila odhad růstu tuzemské ekonomiky
pro roky 2021 i 2022. Asociace sdělila, že vzhledem k pokračujícím
problémům v subdodavatelských řetězcích a rostoucí inflaci lze očekávat
růst tuzemské ekonomiky pro rok 2021 o 2,6 % oproti srpnovému odhadu ve
výši 3,4 %. Odhad pro období 2022 byl revidován na 3,9 % ze 4,5 %. Inflace by
měla v roce 2022 překonat 5% hranici. Nezaměstnanost se dle ČBA sníží ze
3,8 % v roce 2021 na 3,4 % v roce 2022. q

EK snížila prognózu růstu HDP ČR v roce 2021 na 3,0 pct
Oživení české ekonomiky je kvůli narušení dodavatelských řetězců
pomalejší, než se původně očekávalo. Evropská komise o tom informovala
v rámci své podzimní prognózy s tím, že snižuje předpoklad růstu HDP na
rok 2021 o 0,9 pb na 3,0 %. Pro rok 2022 předpokládá zrychlení na 4,4 %.
Inflace v důsledku vysokých cen energií, překážek na straně nabídky a silné
poptávky dosáhne 3,3 % v roce 2021 a 3,4 % v roce 2022 (měřeno indexem
HICP, který neobsahuje imputované nájemné). Vládní dluh v roce 2021 dle
prognózy překoná 42,4 % HDP a do roku 2023 dále naroste na 46,3 % HDP. q

Analytici: Příspěvek obchodu k HDP bude i letos slabý
Příspěvek zahraničního obchodu k HDP by měl zůstat slabý i v roce
2022. Poznamenal to analytik Raiffeisenbank David Vagenknecht s tím, že
pro ekonomiku tak budou čisté exporty brzdou. Ekonomka KB Jana
Steckerová za rok 2021 očekává zhruba poloviční přebytek zahraničního
obchodu oproti loňským 180 mld. Kč. Ekonom UniCredit Bank Jiří Pour
sdělil, že do budoucna bude zahraniční obchod čelit řadě neznámých.
Klíčové bude, zda a jak rychle se podaří obnovit chod dodavatelskoodběratelských řetězců. q

MF predikuje snížení deficitu na 4,4 pct HDP
Schodek veřejných financí se v roce 2021 prohloubí a dosáhne až na 7,2
% HDP. Vyplývá to z prognózy Ministerstva financí ČR (MF). S veřejným
dluhem 37,7 % HDP vykázala Česká republika v roce 2020 čtvrté nejnižší
zadlužení v Evropské unii. Letos, s odhadovaným dluhem přes 43 % HDP,
bude tuzemsko pravděpodobně patřit do skupiny šesti nejméně zadlužených
zemí EU. MF v roce 2022 predikuje snížení deficitu na úroveň 4,4 % HDP.
Dluh by měl dosáhnout 46,2 % HDP. Aktuální výhled počítá s postupným
snižováním deficitu veřejných financí až na 3,5 % HDP v roce 2024. q

Inflace zrychlila na 5,8 pct; nájemné podražilo o 12,8 pct

Fio banka vykázala ke konci 3Q 2021 meziroční zvýšení čistého zisku o 59,4
% na 1,57 mld. Kč. Bilanční suma vzrostla o 12,6 % na 212,53 mld. Kč.
Vklady dosáhly 202,28 mld. Kč (+12 %). Významnou roli v navýšení profitu
hrálo snižování nákladů na riziko, růst tržních úrokových sazeb i nárůst
bilanční sumy. Výsledky za třetí čtvrtletí jsou neauditované. Obchodní ředitel
Jan Bláha dodal, že banka eviduje stabilní zájem o své služby a zvyšování
počtu nových klientů. Za rok 2021 by její čistý zisk mohl poprvé v historii
přesáhnout 2 mld. Kč. q

Spotřebitelské ceny se v říjnu 2021 meziročně zvýšily o 5,8 %, což bylo
o 0,9 pb více než v září a nejvíce od října 2008. Data zveřejnil Český
statistický úřad. Na růst inflace měly největší vliv ceny v oddíle bydlení.
Imputované nájemné stouplo o 12,8 %. Ceny zboží úhrnem vzrostly o 5,4 %
a služeb o 6,6 %. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu
spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozího
období činila 3,2 %. Podle předběžných údajů Eurostatu byla změna
Harmonizovaného indexu spotřebitelských cen 27 členských zemí EU
v září 3,6 %. q

Vítkovice Steel se vrátily do plusu se ziskem 25 mil. Kč

Analytici: Inflace zpomalí nejdříve v roce 2022

Vítkovice Steel se vrací po ztrátových letech k ziskovému hospodaření. Za
1-3Q 2021 dosáhla čistého zisku 25 mil. Kč a výhled je i přes nárůst cen
energií zatím pozitivní. Firmě pomohlo oživení poptávky po ocelářských
výrobcích, ale i zefektivnění výrobních procesů. Společnost  o tom
informovala s tím, že výsledky se odrazí i v odměnách zaměstnanců.
Generální ředitel a předseda představenstva Dmitrij Ščuka dodal, že mezi
riziky v ocelářství přetrvává klimatický balíček EU nebo růst cen energií
a emisních povolenek. q

Hlavní příčina meziročního zrychlení inflace šla stejně jako v předchozích
měsících na vrub cenám bydlení. Hlavní ekonom České bnkovní asociace
Jakub Seidler to uvedl v reakci na statistická data s tím, že začátkem roku
může růst cen překonat 7 %. Ekonom Komerční banky Michal Brožka
očekává výrazné zpomalení inflace až ve 2H 2022 a celoroční průměr pro rok
2022 ve výši 5 %. Hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček předpokládá,
že centrální banka bude pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, což bude
zpomalovat hospodářský růst ČR. q

MAKRODATA A PRŮZKUMY
MF: Ekonomika letos poroste o 2,5 pct; příští rok na 4,1 pct
Očekávaný nárůst ekonomického výkonu o 2,5 % v roce 2021 by měl být
nejvíce tažen spotřebou domácností, vyššími zásobami a investicemi do
fixního kapitálu. Informovalo o tom Ministerstvo financí ČR (MF) s tím, že ve
zbývající části roku 2021 a na počátku roku 2022 by měly přetrvávat
nepříznivé efekty růstu cen vstupů a narušení výrobních a dodavatelských
řetězců. V roce 2022 by hospodářský růst mohl dosáhnout 4,1 %. Predikce
průměrné míry inflace v roce 2021 vzrostla na 3,5 % a v roce 2022 na 6,1 %.
Míra nezaměstnanosti by v roce 2021 měla dosáhnout v průměru 3,0 %,
v roce 2022 by mohla klesnout na 2,7 %. Expanzivní fiskální politika by měla
vést k deficitu ve výši 7,2 % HDP a nárůstu zadlužení na 43,3 % HDP. Celkový
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Výkon průmyslu v září meziročně klesl o 4,0 pct
Průmyslová produkce v září reálně meziročně klesla o 4,0 %. Meziměsíčně
byla nižší o 3,3 %. Informoval o tom Český statistický úřad s tím, že
k meziroční změně nejvíce přispělo odvětví výroba motorových vozidel,
přívěsů a návěsů (příspěvek -7,0 pb; pokles o 33,5 %). Tržby z průmyslové
činnosti v běžných cenách klesly o 0,7 %. Hodnota nových zakázek ve
sledovaných odvětvích oslabila o 1,2 %. Ze zahraničí se snížily o 3,1 %,
zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 3,5 %. ČSÚ dále uvedl, že výkon
průmyslu ve 3Q 2021 po vyloučení sezónních vlivů mezikvartálně klesl o 1,7
%. Meziročně byl o 0,2 % vyšší. q

Analytici: Pokles průmyslu je dán problémy automobilek
Český průmysl jednoznačně zaostává za celkovou výkoností ekonomiky.
V návaznosti na data Českého statistického úřadu to řekl hlavní ekonom
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Komerční banky Jan Vejmělek. Ekonom UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia Patrik Rožumberský sdělil, že na prohloubení poklesu produkce se
podílí nejen zesílení problémů ve výrobě automobilů, ale také rozšíření počtu
klesajících odvětví např. o výrobu pryží a plastů. Analytik Raiffeisenbank Vít
Hradil za celý rok 2021 očekává růst průmyslu o 8,2 %. q

CRIF: Počet vyhlášených firemních bankrotů vzrostl na 71
Počet vyhlášených bankrotů obchodních společností se v říjnu 2021 v ČR
meziměsíčně zvýšil o 19 na 71. Bankrotů fyzických osob podnikatelů bylo
497, o 16 méně. Vyplývá to z dat CRIF - Czech Credit Bureau. Zatímco počet
firemních bankrotů byl druhý nejvyšší od začátku roku, počet bankrotů
podnikatelů byl naopak druhý nejnižší. Osobních bankrotů bylo vyhlášeno
1209. Počet podaných návrhů na bankrot firem klesl o 14 na 78. V případě
podnikatelů jich bylo 487 (-23). Návrhů na osobní oddlužení bylo podáno
1236. q

Stavební produkce v září rostla o 2,2 pct
Stavební produkce v září reálně meziročně vzrostla o 2,2 %. Stavební úřady
vydaly 7509 stavebních povolení (+1,0 %). Orientační hodnota těchto staveb
dosáhla 34,0 mld. Kč (+28,8 %). Vyplývá to z dat Českého statistického
úřadu. Počet zahájených bytů se zvýšil o 57,3 % na 4045 bytů. Počet
dokončených bytů klesl o 10,2 % na 2121 bytů. Ve 3Q 2021 byla stavební
produkce reálně vyšší o 1,3 %. Úřady vydaly 23 328 stavebních povolení
(+3,9). Hodnota staveb stoupla o 69,7 % na 162,7 mld. Kč. Stavební
produkce dle údajů Eurostatu v srpnu 2021 v EU27 meziročně klesla
o 1,0 %. q

Pátek 12. listopadu 2021
o Program rozvoje venkova (navýšení o více než 186 mil. eur) a IROP (přes
313 mil. eur) q

CEEC: Objem vypsaných tendrů do září klesl na 88,4 mld. Kč
Objem oznámených stavebních zakázek v lednu až září 2021 činil celkem
88,4 mld. Kč, meziročně o 29 % méně. Z toho bylo později zadáno
27,9 mld. Kč (tedy 32 % z oznámených). Vyplývá to z analýzy CEEC Research,
která vznikla za podpory Cental Group. Z celkového objemu oznámených
zakázek byly později zrušeny zakázky za 4,5 mld. Kč. V systému zbývá ještě
56,0 mld. Kč (tedy 63 %), které nebyly zatím zadány nebo zrušeny. Za tři
kvartály roku 2021 bylo zadáno 5395 zakázek (včetně částí zakázek), což je
o 10,0 % meziročně více. Jejich objem dosáhl 183,8 mld. Kč (+34,1 %). q

ÚP: Nezaměstnanost v říjnu klesla o 0,1 pb na 3,4 pct
Úřad práce ČR (ÚP) evidoval k 31. říjnu 2021 celkem 251 689 uchazečů
o zaměstnání, meziměsíčně o 10 453 méně. Meziročně jejich počet klesl
o 19 996. Podíl nezaměstnaných osob činil 3,4 %, o 0,3 pb méně než před
rokem a o 0,1 pb méně než v září 2021. Míra nezaměstnanosti byla dle
Eurostatu (září 2021) nejnižší v celé EU, a to 2,5 %. Unijní průměr dosáhl 6,6
%. Generální ředitel ÚP Viktor Najmon sdělil, že je zájem i o sezónní
pracovníky v oblastech jako je zemědělství, zahradnictví, lesnictví, rybářství
nebo živočišná a potravinářská výroba a obchod. Dodal, že v následujících
měsících nezaměstnanost s největší pravděpodobností vzroste. Situace na
trhu práce se bude odvíjet především od aktuální epidemické situace. q

Analytici: Na trhu práce chybí 120 tis. lidí

Hlavním problémem stavebnictví dle analytika ČSOB Petra Dufka zůstává
nedostatek kvalifikovaných a pomocných pracovníků. V reakci na data
statistiků uvedl, že v roce 2021 se však k situaci na trhu práce přidává
i rekordní růst cen stavebních materiálů. Hlavní ekonom BH Securities
Štěpán Křeček dodal, že kvůli prudkému zdražování dochází k přeceňování
zakázek, což vede k jejich odkládání. Hlavní ekonom UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia Pavel Sobíšek řekl, že i přes stále slušnou poptávku
počítá ve stavební produkci v letech 2021 a 2022 s reálným růstem do
3 %. q

Na pokračujícím poklesu míry nezaměstnanosti mají podíl společnosti
připravující se na vánoční sezónu. Konstatoval to partner poradenské
skupiny Moore Czech Republic Radovan Hauk s tím, že na pracovním trhu
jsou aktivní zejména firmy působící v oblasti e-commerce a logistiky.
Nezaměstnanost se postupně přibližuje k hodnotám před pandemií. Analytik
Raiffeisenbank Vít Hradil sdělil, že mezi podniky panuje přesvědčení, že
komplikace ve výrobě způsobené výpadky v dodávkách vstupů jsou
dočasného charakteru, a tak nesahají k propouštění. Naopak preventivně
nabírají další zaměstnance. CEO platformy Welcome to the Jungle Honza
Klusoň informoval, že na trhu práce chybí 120 tis. zaměstnanců. Firmy nyní
přemýšlí, jak být atraktivnější pro potenciální pracovníky. q

Zahraniční obchod skončil deficitem 13,3 mld. Kč

Tržby v maloobchodě se v září zvýšily o 3,6 pct

Bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách skončila v září
2021 schodkem 13,3 mld. Kč, což byl meziročně o 47,2 mld. Kč horší
výsledek. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu.
Celkové saldo nepříznivě ovlivnil především pokles přebytku obchodu
s motorovými vozidly o 20,6 mld. Kč. V lednu až září 2021 dosáhl přebytek
obchodní bilance 31,5 mld. Kč, což bylo o 69,4 mld. Kč méně. Bilance se
státy EU27 skončila v září přebytkem 55,9 mld. Kč (-12,1 mld. Kč). q

Maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy v září 2021 meziročně
vzrostly reálně o 3,4 %, bez očištění o 3,6 %. Po očištění o sezónní vlivy
meziměsíčně klesly o 0,3 %. Informoval o tom Český statistický úřad s tím,
že v segmentu nepotravinářského zboží maloobchod po očištění meziročně
posílil o 6,7 %. Naopak tržby za potraviny o 0,8 % klesly. Nejvyšší meziroční
růst tržeb zaznamenal internetový a zásilkový prodej (o 15,6 %). Za celé 3Q
2021 se v retailu kromě motorových vozidel tržby očištěné o kalendářní vlivy
reálně meziročně zvýšily o 4,0 %, bez očištění o 3,6 %. q

Analytici: Stavebnictví omezuje inflace i trh práce

IE: Export se přes problémy přiblíží k rekordní hranici 4 bil. Kč
Český vývoz má dle výpočtu Indexu Exportu (IE) šanci se v roce 2021 přiblížit
k rekordní hranici 4 bil. Kč. Hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská
předpokládá, že k jejímu překonání bude chybět několik desítek mil. Kč. Mezi
problémy odvětví patří zauzlené výrobní řetězce, problémy v dopravě
a logistice nebo zvýšení nákladů včetně zdražení energií. Místopředseda
Asociace exportérů Otto Daněk dodal, že vyhlídky na lepší zítřky jsou
v nedohlednu. Upřesnil, že trvale chybí mnoho komponent, čipy zůstávají
nedostatkovým zbožím a Česká národní banka dává zvyšováním sazeb
impuls koruně k posilování. q

Ceny vývozu stouply o 7,5 pct a dovozu o 8,8 pct
Ceny vývozu v září 2021 meziročně vzrostly o 7,5 %, po očištění o kurzový
vliv o 11,6 %. Rozhodující vliv na vývoj celkového indexu měl růst cen
polotovarů o 14,7 % (především železa, oceli, kovových a dřevěných
výrobků). Informoval o tom Český statistický úřad. Ceny dovozu byly vyšší
o 8,8 %, po očištění o 13,1 %. Směnné relace klesly na hodnotu 98,8 % (v
srpnu 99,3 %). Nejnižší hodnotu směnných relací zaznamenala minerální
paliva (86,1 %). Meziměsíčně se exportní ceny zvýšily o 0,9 % a importní
o 1,4 %. Směnné relace stouply z 99,4 na 99,5 %. q

ČR je v čerpání fondů na 12. příčce, EU navýšila alokace
Česká republika je v žebříčku čerpání z fondů EU na 12. místě z 27 států.
Proplaceno bylo 66 % alokace. Informovalo o tom Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR (MMR) po jednání Rady pro fondy Evropské unie. Nejvíce
prostředků vzhledem k celkové alokaci programu bylo proplaceno v případě
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (94,3 %). Ředitelka odboru řízení
a koordinace fondů EU Kateřina Neveselá řekla, že některé programy se
dočkaly dodatečného navýšení z nástrojů na obnovu po pandemii. Jde mj.
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Analytici: Boom odložené poptávky se v maloobchodu nekoná
Změna nákupního chování spotřebitelů v koronavirových časech nepříjemně
dopadá na nákupní centra, která získávají funkci výdejen zboží zakoupeného
na internetu. V reakci na data statistiků to řekl hlavní ekonom BHS Štěpán
Křeček s tím, že kamenné obchody se v budoucnu stanou jen
reprezentativními prostory, kde si zákazníci budou moci vyzkoušet nové
zboží. Ekonom Komerční banky Michal Brožka konstatoval, že největší
brzdou maloobchodu je prodej automobilů. Analytik ČSOB Petr Dufek sdělil,
že celkově čísla z maloobchodu neukazují, že by se spotřeba domácností
jakkoliv utrhla ze řetězu. Boom odložené poptávky se dle něj v podstatě
nekoná. Ať už z důvodu omezené nabídky dováženého zboží nebo třeba jen
proto, že jsou lidé opatrnější s ohledem na dramatický růst nákladů na
bydlení. q

MZ: Vakcinace byla dokončena u 67,7 pct populace 16+
Alespoň jednou dávkou bylo v ČR k 10. listopadu 2021 proti COVID-19
očkováno 6 200 893 osob 16+, což je 69,8 % této populace. Z toho u 6 007
300 osob (67,7 %) bylo očkování dokončeno. V nejmladší sledované věkové
kategorii (12 až 15 let) dosahovala dokončená vakcinace 33,0 % a v kategorii
16 až 29 let 53,1 %. V nejstarší skupině (80+) to bylo 83,2 %. Vyplývá to z dat
Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ). q

MZ: Počet hospitalizovaných s COVID-19 klesl na 3452
Počet potvrzených případů v souvislosti s nákazou způsobující onemocnění
COVID-19 se v ČR k 11. listopadu 2021 zvýšil o 13 502 a dosáhl 1 856 555.
Počet hospitalizovaných klesl na 3452 z 3518. Za posledních sedm dní bylo
na 100 tis. obyvatel 596 potvrzených případů. Počet zemřelých se zvýšil z 31
259 na 31 289. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ). q
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