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Měny a burza

VW a ČR vybudují tisíce dobíjecích bodů pro elektromobily
Předseda představenstva německého koncernu Volkswagen (VW) Herbert Diess a místopředseda
vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček (ANO) 11. října 2021 podepsali
dohodu o společném záměru výstavby několika tisíc dobíjecích bodů pro elektromobily na hlavních
silničních tazích a nádražích v České republice do roku 2025. Informovala o tom ŠKODA AUTO s tím,
že výstavba dobíjecí infrastruktury má výrazně urychlit přechod k elektromobilitě a tím i dekarbonizaci
země. Rozhodnutí o výstavbě gigafactory na výrobu baterií do aut, o jejíž umístění se uchází i ČR, VW
odložil na pololetí roku 2022. 

Měna
CZK/EUR
CZK/USD
CZK/GBP
CZK/CHF

Hodn.
25,39
21,88
30,00
23,75

% t/t
0,079
-0,274
0,400
0,379

*) Kurzy devizového trhu z předchozího dne.

Pražská burza
Akcie

Hodn.

% t/t

AVAST



167,75

0,358

Bohemia Energy a další firmy ze skupiny Bohemia Energy entity oznámily ukončení činnosti.
Zákazníkům z řad spotřebitelů i firem dodají plyn či elektřinu dodavatelé poslední instance (DPI).
Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) sdělil, že jde o selhání komerčního
subjektu v důsledku spekulací a celoevropského růstu cen energií. Vláda dotáhne kompenzace pro
všechny domácnosti a firmy na bázi energošeků a snížení DPH. Energetický regulační úřad společně s
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO) nyní jednají s DPI. Ti již deklarovali, že jsou spotřebitele
připravení převzít, jde však o dosud největšího dodavatele, který v ČR ukončil činnost. 

ČEZ



773,00

-0,906

ERSTE



996,20

0,381

Kofola



317,00

-0,315

KB



884,00

-1,471

Moneta



89,80

-0,223

O2 C.R.



260,00

-0,769

Rušení směn ve ŠKODA AUTO pokračuje i ve 42. týdnu

PM

 15 820,00

1,138

Stock



112,40

0,000

CZG



540,00

0,000

VIG



652,00

0,613

PX index



1362,26

-0,248

MPO: Skupina Bohemia Energy ukončila činnost

ŠKODA AUTO plánuje na 42. týden roku 2021 přerušení výroby v téměř všech provozech. Zástupci
odborů uvedli, že výjimkou je část produkce v Kvasinách, konkrétně svařovny KV A a B, lakovny KV a
montáže KV ML1, kde od noční směny na úterý do čtvrteční ranní směny pojede výroba v omezeném
režimu. Nadále se bude pracovat také na snižování rozpracovanosti, repasích a údržbě. Na pátek je
ve všech třech směnách plánována povinná firemní inventura majetku. Během 41. týdne stála výroba
ve všech provozech produkce vozů v Mladé Boleslavi a Kvasinách. 

Zdroj: BCP Praha

EK zveřejnila nástroje pro snížení dopadů zdražování energií
Evropská komise (EK) zveřejnila seznam nástrojů, které mohou členské státy EU využít k řešení okamžitých dopadů růstu cen energií. Mezi krátkodobá vnitrostátní opatření patří mimořádná podpora
příjmů domácností, státní pomoc podnikům a cílené snížení daní. Přednost by měla mít cílená opatření, která mohou rychle zmírnit dopady nárůstu cen pro zranitelné spotřebitele a malé podniky. Tato
ustanovení by měla být snadno upravitelná na jaře 2022, kdy se očekává stabilizace situace. EK rovněž podpoří investice do obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti a posoudí současnou
podobu trhu s elektřinou. 

Skupina ARETE získala průmyslový areál za 20 mil. eur
Investiční a nemovitostní skupina ARETE dokončila klíčovou akvizici, kterou je výrobní a skladovací
areál v průmyslové zóně Plzeň – Borská pole. Investice dosáhnou téměř 20 mil. eur. Skupina to uvedla na svém twitterovém účtu s tím, že po dokončení všech fází developmentu poskytne ARETE Park
Plzeň celkem 18 2021 m2 prémiových ploch. 

TOP ZPRÁVY V TITULCÍCH
MF ČR počítá se zákonným plánem konsolidace
Vláda schválila rozpočet 130,5 mld. Kč pro SFDI
M. Toman schválil sazby přímých plateb pro rok 2021
ŠKODA AUTO využije převis pracovníků v jiných provozech
Rohlik investuje do automatizace distribuce až 400 mil. eur
SŽ za 1,14 mld. Kč zrenovuje trať pro nákladní vlaky v Děčíně
MMF: Tempo HDP v ČR dosáhne 3,8 pct; v SR 4,4 pct

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
%
8,1
-2,4
-4,8
-5,0

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

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

%
1,0
-0,3
0,6
6,9
Zdroj: ČSÚ, očištěná data
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HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA
MF ČR počítá se zákonným plánem konsolidace
Ministerstvo financí (MF) ČR počítá se zákonným plánem konsolidace, díky
kterému se strukturální saldo bude snižovat postupně o 0,5 pb HDP ročně.
MF to uvedlo v reakci na zprávu Úřadu Národní rozpočtové rady (ÚNRR) k
tempu fiskální konsolidace. Jak již ČIANEWS informovala, český plán
konsolidace rozpočtu patří dle ÚNRR v EU k nejhorším. MF upozornilo, že
skutečné tempo konsolidace se bude odvíjet od rozhodnutí budoucí vlády.
Veřejné finance ČR se nyní nacházejí a i nadále budou nacházet pod hranicí
stanovenou evropského Paktu o stabilitě a růstu (dluh pod úrovní 60
% HDP). q

Vláda schválila rozpočet 130,5 mld. Kč pro SFDI
Vláda hnutí ANO a ČSSD schválila 11. října 2021 rozpočet Státního fondu
dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2022 v objemu 130,5 mld. Kč.
Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) dodal, že jde o meziroční zvýšení o 3
mld. Kč. Největší část prostředků půjde na silniční dopravu (62 mld. Kč),
následuje segment železnic (55 mld. Kč). V rámci projednávání investičních
pobídek kabinet zamítl podporu pro AVICENTRA a GSP-High Tech Saws. K.
Havlíček řekl, že firmy nesplnily podmínku investice do vyšší přidané
hodnoty. Výsledky sněmovních voleb vláda dle K. Havlíčka neřešila. q

M. Toman schválil sazby přímých plateb pro rok 2021
Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) schválil pro rok 2021 jednotnou
platbu na plochu zemědělské půdy (SAPS) ve výši 70 %. Bude činit 3331,68
Kč/ha. K tomu sazba platby pro zemědělce dodržující postupy příznivé pro
klima a životní prostředí (greening) je stanovena na 1833,32 Kč/ha.
Ministerstvo zemědělství ČR také zachovalo vyšší sazbu plateb mladým
zemědělcům, která činí 1665,84 Kč/ha (50 % ze sazby na SAPS). Citlivé
komodity budou podpořeny více než 3 mld. Kč. Snížení jednotkových sazeb
bylo způsobeno mj. převodem 0,8 % finančních prostředků z přímých plateb
na platby v rámci Programu rozvoje venkova. Informace zveřejnil Státní
zemědělský intervenční fond. q

EK upravila základ pro výpočet referenční a diskontní sazby
Evropská komise (EK) upravila výši základní sazby pro výpočet referenční
a diskontní sazby v České republice. Informoval o tom Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže s tím, že nová základní sazba od 1. listopadu 2021 činí
1,28 %. Referenční a diskontní sazby se používají jako náhrada tržní sazby
k výpočtu grantového ekvivalentu podpory zvláště v případě, kdy se podpora
vyplácí v několika splátkách a k výpočtu části podpory vyplývající z režimů
dotace úroků. Slouží rovněž ke kontrole souladu s pravidlem de minimis a s
předpisy o blokové výjimce. q

Nová zelená úsporám přijímá nové žádosti, rozdělí 39 mld. Kč
Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) zahájilo 12. října 2021 příjem
žádostí v novém programovém období Nová zelená úsporám. V prvních
výzvách bude na energeticky úsporné renovace a stavby domů a nově také
na jejich adaptaci na měnící se klima k dispozici 11 mld. Kč z Národního
plánu obnovy. Do roku 2030 resort počítá i se zapojením dalších zdrojů,
především výnosů z prodeje emisních povolenek nebo peněz
z Modernizačního fondu. Celkem bude program v následující dekádě
disponovat částkou minimálně 39 mld. Kč. q

Vláda projedná investiční pobídky pro tři podniky
Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) 18. října 2021 posoudí návrh na
schválení investiční pobídky pro společnosti Fibertex Nonwowens, Frujo
a Kornfeil. Na programu je také změna definice rodinného podniku v ČR
v roce 2021 a vstup ČR do Investičního fondu Iniciativy Tří moří. q

MF: Paušální daň pro rok 2022 bude 5994 Kč měsíčně
Paušální daň bude pro rok 2022 činit 5994 Kč za měsíc. V částce je zahrnuto
minimální zdravotní pojistné 2627 Kč, minimální sociální pojistné navýšené
o 15 % ve výši 3267 Kč a daň z příjmů 100 Kč. Informovalo o tom
Ministerstvo financí ČR (MF), když zveřejnilo aktualizovanou kalkulačku, na
které si živnostníci a drobní podnikatelé mohou spočítat, zda se jim paušální
daň vyplatí. q

A. Babiš svolal po jednání se ŠKODA AUTO tripartitu
Premiér Andrej Babiš (ANO) na základě jednání se ŠKODA AUTO ohledně
situace v automobilovém průmyslu svolal schůzi Rady hospodářské
a sociální dohody ČR. Uskuteční se 18. října 2021. Důvodem je nedostatek
čipů kvůli pandemii a tlumení výroby podniků, což dopadá na zaměstnance
a dodavatele. Předseda vlády dodal, že v přípravě je podpora. q
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MMR podpoří obnovu obcí a kraje po tornádu 1,3 mld. Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) zahájilo příjem žádostí o poskytnutí
dotace na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách. Na
odstranění škod způsobených tornádem v roce 2021 je připraveno 1,3 mld.
Kč. Výzva je zaměřena na Jihomoravský kraj. Obce získají až 90% dotaci
a kraj až 60% dotaci. Dotační titul z podprogramu Obnova obecního
a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021 je otevřen od 1.
října 2021 do 29. dubna 2022. Do 30. listopadu 2021 mohou rovněž podávat
žádosti obce a kraje, které zasáhla živelní pohroma v roce 2020, a pro které
nebyly vyhlášeny krizové stavy. q

SFŽP rozdělí 150 mil. Kč na ekosystémy a biodiverzitu
Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) zahájil 11. října 2021 příjem
žádostí do druhého kola výzvy Call-1 Rago, která se zaměřuje na podporu
inovativních postupů, realizaci výsledků vědecko-výzkumných projektů
a přenos příkladů dobré praxe ze zahraničí. Do druhého kola postoupilo 19
projektových námětů, které mohou získat podporu od 5,2 do 26 mil. Kč na
aktivity, jejichž cílem je posílení odolnosti ekosystémů a ochrana
biodiverzity. Pro žadatele je z prostředků programu Životní prostředí,
ekosystémy a změna klimatu připraveno více než 150 mil. Kč. q

MPO: ČR a Francie chystají jaderné spojenectví zemí EU
Česká republika, Francie a další členské země Evropské unie připravují
společný postup, který má přinést snazší a levnější výstavbu jaderných
zdrojů. Zařazení jádra a plynu mezi udržitelné činnosti v rámci společného
klasifikačního systému, tzv. taxonomie, pro podporu investic do udržitelného
růstu, má být součástí společného postupu Česka s Francií. Informovalo
o tom Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO). K prohlášení se mj.
připojily Finsko, Maďarsko, Polsko či Slovensko. q

MŽP schválilo prvních 71 mil. Kč z Modernizačního fondu
Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) schválil první projekty
z Modernizačního fondu. Celkem 12 žadatelů díky tomu může zahájit
výstavbu fotovoltaických elektráren. Objem poskytnutých dotací činí 71 mil.
Kč. Informovalo o tom Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) s tím, že
na první rozdělené peníze mohou navázat další projekty fondu. Celkem je
v aktuálních výzvách připraveno 18,3 mld. Kč. q

ERÚ prošetřuje dodavatele za ukončování fixací a smluv
Energetický regulační úřad (ERÚ) v reakci na zákaznické podněty
prošetřuje dodavatele energií Bohemia Energy a Europe Easy Energy kvůli
podezřelému ukončování fixací cen a předčasnému vypovídání smluv.
Lumius zase nečekaně ukončuje smlouvy na dodávky plynu především
velkým odběratelům. Pokud řízení potvrdí jednání obchodníků v rozporu se
smlouvami nebo případné jiné protiprávní jednání, podá ERÚ na jednatele
společností trestní oznámení. q

Babiš: ERÚ by měl limitovat ceny klientům Bohemia Energy
Premiér Andrej Babiš (ANO) apeloval na Energetický regulační úřad (ERÚ),
aby zastropoval ceny dodavatelů energií, pod které přechází zákazníci
Bohemia Energy. Ta 13. října 2021 oznámila konec podnikání. ERÚ by dle
slov A. Babiše měl promyslet, jak dodavatelům zabránit, aby situaci
nezneužili. Vyzval i samotné dodavatele energií, aby se neuchylovali
k nekalým praktikám. Doplnil, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vládě
předloží návrh kompenzace vysokých cen energií pro 4,3 mil. domácností.
Po schválení by došlo k odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie.
Částka by dosáhla téměř 1500 Kč. q

NRR: Český plán konsolidace rozpočtu patří v EU k nejhorším
Plánovaný rozsah české fiskální konsolidace se jeví jako nedostatečně
ambiciózní. Vyplývá to ze studie Národní rozpočtové rady (NRR) s tím, že v
rámci EU se ČR ukazuje vždy jako nejhorší nebo druhá nejhorší ze všech
členských zemí. Z hlediska struktury konsolidace se Česko vymyká
především v oblasti daní, které poklesly ze všech zemí EU nejvíce. q

SP ČR: Vláda by měla spustit Antivirus B
Na pomoc zaměstnancům a firmám, které kvůli nedostatku vstupních
materiálů a dílů musí omezovat výrobu, by vláda měla aktivovat program
Antivirus B. Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) informoval, že problémy
s nedostatkem vstupních surovin a materiálů má v posledních týdnech
zejména automobilový nebo papírenský průmysl. SP ČR nechává zpracovat
analýzu k právnímu a ekonomickému rozsahu možného spuštění programu
Antivirus B. Dlouhodobý nedostatek zaměstnanců se dle SP ČR musí řešit
zejména urychlením digitalizace státní správy, podporou digitalizace
a automatizace ve firmách nebo zrychlením procesu přijímání zahraničních
pracovníků. q
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Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) doporučuje spuštění programu pro
řešení krátkodobé nezaměstnanosti dlouhodobých pracovníků
v automobilovém průmyslu. Viceprezident SP ČR Jan Rafaj sdělil, že
odborné podklady předloží na tripartitě. Podpora dle něj nejde proti
dlouhodobému problému nedostatku pracovních sil, jenž se musí řešit
jinak. q

předplatného. Investici, kterou obdržel v roce 2020, využije mj. na
vybudování mateřské společnosti v USA v roce 2022. Cílem je upevnit pozici
na tamním trhu a zvýšit podíl příjmů ze současných 30 % na 50 %. V dalším
investičním kole chce získat od americkým investorům desítky mil. USD.
Firma sleduje a nahrává více než 62 tis. webů a přes 2000 mobilních
aplikací. CEO Petr Janošík sdělil, že v absolutních hodnotách se na konci
roku 2021 dostanou na téměř 5 mil. eur v ARR (roční obrat z pravidelných
výnosů). q

Ostrava rozpočtuje náklady na koncertní sál na 2,6 mld. Kč

Fúzí BSC s W.UP vzniká Finshape; bude digitalizovat banky

Ostrava aktuálně rozpočtuje náklady projektu nového koncertního sálu
a související rekonstrukce Domu kultury města Ostravy na 2,6 mld. Kč. Suma
již kalkuluje s technickým zpřesněním projektu, nárůstem rozsahu přípojek
dle požadavků správců sítí, rozšířením rozsahu sadových úprav a okolních
zpevněných ploch a s náklady na pořízení varhan nad rámec původního
zadání. Započítána je zároveň krátkodobá turbulentní změna cen stavebních
prací. Primátor Tomáš Macura (ANO) dodal, že město pro projekt zajišťuje
vícezdrojové financování. Nově se dle něj otevřela také možnost financování
z III. pilíře Fondu spravedlivé transformace. q

Česká společnost Banking Software Company (BSC) dokončila fúzi
s maďarskou firmou W.UP. Vznikla tím nová skupina Finshape, která umožní
tradičním bankám rychlejší digitální transformaci v postpandemické
ekonomice. Za Finshape stojí investiční fond PortfoLion Capital Partners.
Ten má novému subjektu poskytnout kapitál na rozvoj a další expanzi.
Finshape se bude od začátku starat o více než 100 klientů na čtyřech
kontinentech, vč. Raiffeisen, BNP Paribas, Erste, Société Générale nebo AlfaBank. Jeho řešení digitálního bankovnictví bude využívat 35 mil. uživatelů. q

FIREMNÍ ZPRÁVY

EUROWAG - W.A.G. payment solutions vstupuje 8. října 2021 na londýnskou
burzu. Nabídková cena byla v rámci IPO stanovena na 150 pencí za běžnou
akcii. Na základě toho má tržní kapitalizace společnosti při zahájení
podmíněných obchodů na hlavním trhu londýnské burzy činit přibližně 1,03
mld. liber. EUROWAG v rámci nabídky 113 mil. akcií očekává hrubý výnos
kolem 200 mil. eur. Generální ředitel a zakladatel firmy Martin Vohánka
sdělil, že IPO pomůže urychlit růstové plány EUROWAG - W.A.G. payment
solutions, jejíž vizí je přístup k výhodám digitalizace pro všechny nezávislé
komerční společnosti působící v silniční dopravě. q

SP ČR chce spustit kurzarbeit pro automobilový průmysl

ŠKODA AUTO využije převis pracovníků v jiných provozech
ŠKODA AUTO od 1. listopadu 2021 připravila redukovanou normu obsluhy,
která vyvolá pozastavení nástupů personálu a maximální využití přirozené
fluktuace kmenového a agenturního personálu. Potřeby fluktuace budou
využity i k přestupům agenturního personálu do kmenového stavu.
Informoval o tom Odbory KOVO MB. Předseda Podnikové rady Jaroslav
Povšík řekl, že případný převis zaměstnanců může automobilka řešit
přestupy mezi provozy nebo i mezi závody Mladá Boleslav, Kvasiny
a Vrchlabí. Dále dojde k zařazení převisového personálu na tzv. převisová
střediska. q

Rohlik investuje do automatizace distribuce až 400 mil. eur
Rohlik Group nainstaluje ve svých distribučních centrech automatizovaný
skladovací a vyhledávací systém (ASRS), čímž chce zvýšit efektivitu
vychystávání objednávek a využití kapacity. V první fázi bude do
automatizace investovat přibližně 45 mil. eur a v letech 2022 až 2025 na
další distribuční centra vynaloží až 400 milionů eur. Skupina spustí první
automatizované řešení u společnosti Knuspr.de v Mnichově, konkrétně půjde
systém AutoStore. Ve svých skladech v ČR a Rakousku bude využívat
Shuttle-System. Následovat bude postupné zavádění systémů na stávajících
a nových evropských trzích. q

SŽ za 1,14 mld. Kč zrenovuje trať pro nákladní vlaky v Děčíně
Správa železnic (SŽ) zahájila rekonstrukci trati mezi stanicemi Děčín východ
a Děčín-Prostřední Žleb, která je součástí nákladního koridoru
Transevropské dopravní sítě (TEN-T). Předpokládané investiční náklady
dosahují 1,14 mld. Kč. Zhotoviteli jsou STRABAG Rail, DT Mostárna
a STRABAG AG. Kompletní renovací projde elektrifikovaný úsek o délce 1,4
km. Jeho součástí je kromě tunelu také most přes Labe. Vlaky se na trať
vrátí v listopadu 2022, celá stavba bude dokončena v polovině roku 2023.
Financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. q

Škoda dodá pohony lokomotiv pro Tanzánii za 580 mil. Kč
Skupina Škoda Transportation podepsala s koncernem Hyundai Rotem
kontrakt za více než 580 mil. Kč. V jeho rámci dodá 17 sad kompletní
elektrovýzbroje do nových lokomotiv pro železniční linku v Tanzánii.
Dodávka zahrnuje mj. hlavní i pomocné pohony, bateriové nabíječe, trakční
motory, převodovky nebo dvojkolí. Lokomotivy budou kompletovány
v závodě Hyundai Rotem v Changwonu v Jižní Koreji. Zprovozněny budou na
550km nové elektrické trati na lince provozované místními drahami TRC
mezi městy Dar es Sallam a Makutupora. V náročných klimatických
podmínkách budou jezdit rychlostí až 160 km/h. q

EUROWAG vstupuje na burzu, z IPO získá 200 mil. eur

Benu čeká 30pct nárůst obratu; otevře lékárny i jako výdejny
Síť lékáren Benu v roce 2020 zaznamenala nárůst obratu o více než 60 % a
celkově expedovala 1,9 mil. objednávek. Pro ČIANEWS to uvedl ředitel ecommerce Michal Macourek s tím, že v roce 2021 plánují meziroční 30%
nárůst. Během vánoční sezony chtějí využívat také brigádníky. V roce 2022
společnost otevře nové lékárny, které mj. slouží pro osobní odběry na
objednávky z e-shopu. Benu bude nadále zrychlovat logistiku a investuje do
webových stránek. q

Smarty zvýšila obrat o 38 pct; otevře přes 40 dalších obchodů
Smarty, do které patří mj. e-shop s elektronikou smarty.cz, vykázala za první
tři čtvrtletí roku 2021 obrat 1,9 mld. Kč. Meziročně jde o nárůst 38 %.
Obchodní ředitel Rudolf Konečný očekává, že ve 4Q dosáhne skupina obratu
1,25 mld. Kč, což by ji přeneslo přes plánovanou hranici 3 mld. Kč za rok
2021. S předstihem nakoupila a naskladnila dostatečný počet procesorů
i grafických karet. Pro letošní rok tak bude schopna pokrýt komponenty
veškerou výrobu počítačů, kterou má v plánu. Plánem do roku 2023 je
dosáhnout obratu 5 mld. Kč. Pomoci jí v tom má mj. i otevření více než 40
nových prodejen ve spojení značek smarty.cz a JRC. q

ŠKODA AUTO převzala vývoj globální platformy MQB-A0
ŠKODA AUTO převzala odpovědnost za vývoj již existující globální platformy
MQB-A0 koncernu Volkswagen. Na jejím základě budou koncernové značky
ŠKODA a Volkswagen vyvíjet vstupní modely pro státy jako Indie, Rusko,
Afrika i země ASEAN a Latinské Ameriky. Předseda představenstva ŠKODA
AUTO Thomas Schäfer je přesvědčen, že na základě platformy koncern získá
nové zákazníky a posílí postavení ve vstupních segmentech. q

Accolade a Panattoni rozšířily Park Hořovice
Accolade a Panattoni společně rozšířily Panattoni Park D5 Hořovice
pro firmu Saint-Gobain. Výrobce autoskel zde zvýšil pronájem ze stávajících
10 000 m2 o dalších 7500 m2. Hodnota nové budovy, která aspiruje na
certifikaci udržitelnosti BREEAM na úrovni Excellent, je téměř 7,5 mil. eur.
Kvůli expanzi svých aktivit zároveň Saint-Gobain prodloužil pronájem
současných prostor o dalších pět let. q

KB navrhla vyplatit dividendu 23,86 Kč na akcii

JHV-Engineering čeká růst o 30 pct, inovovala MAINWARE

Komerční banka (KB) navrhuje valné hromadě za roky 2019 a 2020 rozdělení
zisku ve výši 4,53 mld. Kč. Výše podílu na nerozděleném zisku přepočtená
na jednu akcii činí 23,86 Kč před zdaněním. O návrhu je možné hlasovat od
18. října do 2. listopadu 2021. Banka na účtu nerozděleného zisku minulých
let eviduje 81,66 mld. Kč. q

JHV-Engineering předpokládá v roce 2021 meziroční zvýšení hospodářského
výsledku o 30 %. ČIANEWS to sdělil vedoucí obchodního oddělení Jan
Václavovič. Hlavním faktorem ovlivňujícím ekonomiku firmy je nyní
prodlužování termínů. A to jak ze strany zákazníků, tak hlavně dodavatelů.
V rámci digitalizace se společnost soustředila např. na dokončení vývoje SW
nadstavby svého inteligentního systému MAINWARE, která umožňuje
vzdálenou podporu přímo v místě instalace zákazníka bez nutnosti fyzické
přítomnosti specialistů. Díky tomu firma může ušetřit několik týdnů své
přítomnosti v místě finální instalace, což může být i na druhém konci
světa. q

Smartlook v USA vzrostl o 90 pct; založí mateřskou firmu
Smartlook, který se zaměřuje na analýzu chování uživatelů webů a mobilních
aplikací, za poslední rok zaznamenal ve Spojených státech růst o 90 %. Do
konce roku chce dosáhnout až na 100% meziroční nárůst měsíčního
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WIA koupila LEMO Cloud, změní se na WIA.cloud

FinGo vstupuje do ČR, cílí na 400 poradců a obrat 300 mil. Kč

Telekomunikační operátor WIA koupil 100% podíl v LEMO Cloud. Vstupuje
tak na trh cloud-service providerů. Výkonný ředitel WIA Filip Malina uvedl, že
akvizice operátorovi umožní rozšířit nabídku o virtuální servery především
pro zákazníky, kteří již využívají datové služby od WIA pro firemní sektor.
Upřesnil, že klienti získají kombinaci konektivity a cloudu, jež je vhodná i pro
citlivé projekty. Dojde také k rebrandingu na WIA.cloud. F. Malina pro
ČIANEWS doplnil, že pandemie donutila firmy zcela změnit způsob
fungování z hlediska IT/TELCO. Proto věří, že s vlastním cloudem přichází
WIA na trh ve správný okamžik. q

Na český trh vstupuje FinGO, která provozuje stejnojmennou digitální
platformu pro správu rodinných a firemních financí. Společnost patří do
skupiny InTeFi Capital podnikatele a investora Lukáše Nováka. Do pěti let se
plánuje dostat do pozice jedné ze tří největších poradenských sítí v ČR.
V současné době má v tuzemsku síť FinGO 200 vázaných zástupců a do
konce roku 2021 míří k číslu 400. Tato obchodní síť umožňuje firmě tvořit
obrat přes 300 mil. Kč ročně. FinGO od roku 2018 funguje na Slovensku.
V roce 2021 zprostředkuje úvěry v objemu přes 700 mil. eur. q

SentinelOne investuje během tří let v ČR přes 1 mld. Kč

MAKRODATA A PRŮZKUMY

SentinelOne, společnost působící v oblasti autonomní kybernetické
bezpečnosti, zahájila provoz nové kanceláře a inovačního centra v Praze.
V areálu má v budoucnu pracovat 300 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců.
Celková investice v ČR přesáhne 1 mld. Kč během následujících tří let. Praha
bude zároveň sloužit jako inženýrská centrála pro Evropu. Firma bude
nabírat zaměstnance na všech úrovních odbornosti a napříč obory. q

KVK uzavřel smlouvu s dopravcem GW Train Regio
Karlovarský kraj (KVK) uzavřel smlouvu se společností GW Train Regio. Ta
bude na dvou regionálních tratích dále provozovat hromadnou vlakovou
dopravu. Nová desetiletá smlouva má hodnotu 760,40 mil. Kč s DPH.
Základní cena za kilometr bude 111,50 Kč, což je pouze inflační navýšení
proti stávající ceně 108,50 Kč. Vyplývá to z rejstříku Hlídač státu. q

MND investuje do 54,6 MWh větrných zdrojů na Ukrajině
MND po téměř ročních přípravách a jednáních vstupuje prostřednictvím
akvizice 50% podílu ve společnosti LLC ORIV WIND FARM do nové výstavby
obnovitelných zdrojů. Konkrétně jde o větrnou elektrárnu o výkonu 54,6
MWh, jež vznikne ve Lvovské oblasti v katastru vesnice Oriv. Plánovaná
roční výroba WF ORIV je 150 GWh. V současnosti jsou dokončeny veškeré
přípravy a povolení, zajištěno financování a začíná realizace projektu.
Výstavba elektrárny by měla být hotova do konce roku 2022. q

TATRA dodá další podvozky vojenských cisteren pro AČR
Zástupci společnosti TATRA TRUCKS a státního podniku VOP CZ podepsali
7. října 2021 na brněnském veletrhu IDET smlouvu na dodávku 18 vozidel
Tatra Force pro nové pojízdné palivové cisterny pro potřeby Armády České
republiky (AČR). Zakázka navazuje na podobný kontrakt z minulého roku.
Dodávky se uskuteční v letech 2022 až 2023. Automobily budou opatřeny
kabinami Tatra s možností dodatečného pancéřování a instalace
multispektrální mobilní maskovací soupravy. q

Linde Gas zahájil výrobu speciálních plynů v pražských Kyjích
Linde Gas zahájil výrobu v modernizovaném závodě v pražských Kyjích.
Celková investice činí 9,7 mil. eur. Kapacita nové plnírny bude 65 tis.
tlakových lahví za rok (dosud to bylo 9 tis. lahví). V plnírně se budou míchat
procesní plyny pro speciální použití a kalibrační plyny. Na dotaz ČIANEWS to
potvrdil vedoucí marketingové komunikace Linde Gas Zbyněk Brada s tím, že
typické použití speciálních a kalibračních plynů je ve vědě a výzkumu.
V závodě vznikne 24 nových pracovních míst. q

CTP očekává do konce roku rozšíření portfolia na 7,7 mil. m2
Developer CTP očekává, že díky pokračující stavební a akviziční činnosti
rozšíří do konce roku 2021 své portfolio na více než 7,7 mil. m2. Společnost
o tom informovala na základě aktualizace svého portfolia, kterou pro ni
vypracovala Cushman & Wakefield. Po ocenění ve 3Q společnost očekává
zrychlenou kompresi výnosů ke konci roku 2021. q

Daikin dokončí novou výrobní halu v srpnu 2022
Daikin Industries Czech Republic za rok 2021 očekává meziročně stabilní
hospodářsky výsledek. Společnost na dotaz ČIANEWS uvedla, že její největší
investice je v této době stavba nové výrobní haly. Dokončení je naplánováno
na srpen 2022. Firma zároveň nabídne práci pro dalších 300 lidí. Daikin
Industries Czech Republic pociťuje nedostatek dílů i rostoucí ceny vstupů,
zatím však zdražovat nemusela. q

eMan zakládá investiční fond, cílí na fintech a digitalizaci
Česká IT firma eMan zakládá vlastní fond. Investovat bude jednotky až
desítky mil. Kč do projektů z oblastí fintech, digitalizace služeb, průmyslu
nebo dopravy. Záměrem je investovat do zhruba dvou až tří zajímavých
startupů ročně. Fond vznikne ve spolupráci se Starteepo. U podporovaných
projektů bude fond otevřen jak majoritní, tak minoritní finanční účasti, kde se
při konci spolupráce nabízí jak možnost exitu, tak případné integrace do
portfolia eManu. q
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MMF: Tempo HDP v ČR dosáhne 3,8 pct; v SR 4,4 pct
Český HDP v roce 2021 poroste o 3,8 % a v roce 2022 o 4,5 %. Vyplývá to
z odhadů Mezinárodního měnového fondu (MMF). Růst spotřebitelských cen
v tuzemsku letos dosáhne 2,7 %. Příští rok to bude 2,3 %. Míra
nezaměstnanosti v roce 2021 bude 3,4 %, následující rok klesne na 3,2 %.
Slovenská ekonomika dle prognózy v tomto roce vykáže nárůst o 4,4 %.
V roce 2022 to bude 5,2 %. Inflace vykáže 2,4 % (2022: +3,0 %). Míra
nezaměstnanosti bude činit 6,8 %. V roce 2022 se sníží na 6,1 %. q

Meziroční inflace v září zrychlila na 4,9 pct; v EU na 3,4 pct
Spotřebitelské ceny vzrostly v září 2021 proti srpnu o 0,2 %. Vývoj ovlivnily
zejména vyšší ceny v oddíle bydlení. Meziročně ceny stouply o 4,9 %, což
bylo o 0,8 pb více než v srpnu. Informoval o tom Český statistický úřad. Ceny
zboží úhrnem rostly o 4,4 % a ceny služeb o 5,7 %. Imputované nájemné se
zvýšilo o 10,3 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez imputovaného
nájemného byl 104,2 %. Podle odhadů Eurostatu byla meziroční změna
Harmonizovaného indexu spotřebitelských cen za EU27 v září 3,4 % (v srpnu
3,0 %). V SR ceny vzrostly v září o 5,1 %. q

Analytici: Inflace zrychluje, ČNB zvýší sazby o dalších 0,5 pb
Do konce roku 2021 se inflace zřejmě přiblíží 6% hranici a patrně ji i překoná.
Očekává to hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler s tím, že
bude záležet na rychlosti a intenzitě zdražování největších dodavatelů
energií. Ekonom Komerční banky Michal Brožka konstatoval, že ve prospěch
růstu spotřebitelských cen stále hovoří oživující spotřeba domácností,
utahující se trh práce a omezená nabídka v některých oblastech, které jsou
postižené zpožděnými dodávkami do výroby. Ekonom UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia Jiří Pour sdělil, že na prudce akcelerující inflaci bude
muset Česká národní banka (ČNB) reagovat výrazným zvyšováním
úrokových sazeb. V listopadu předpokládá růst základní sazby o 50
bazických bodů. q

Inflace odráží růst poptávky spotřebitelů po lockdownech
Za inflací nad prognózou České národní banky (ČNB) stojí mj. nečekaně
prudká akcelerace jádrové inflace a znatelně rychlejší růst cen potravin.
O něco vyšší než v prognóze však byl i růst regulovaných cen a cen
pohonných hmot. V reakci na data Českého statistického úřadu to
konstatovala centrální banka s tím, že zrychlování inflace je odrazem
vzedmutí spotřebitelské poptávky po odbourání protiepidemických opatření.
Dynamika regulovaných cen dle ČNB zatím zůstává relativně utlumená, ale
s prudkým zdražováním elektřiny a zemního plynu na komoditních burzách
lze i v tomto cenovém okruhu v nejbližších měsících očekávat zesílení
růstu. q

ČNB: Na růst inflace tlačí napjatý trh práce a zvýšení mezd
Spíše než o zpřísňování měnové politiky lze dle České národní banky (ČNB)
aktuálně hovořit o zmírňování její dosavadní uvolněnosti. Guvernér ČNB Jiří
Rusnok na jednání bankovní rady 30. září 2021 konstatoval, že ekonomický
výkon a další makroekonomické ukazatele se vracejí do doby před pandemií.
Je proto dle něj racionální úvaha, že rovněž nastavení úrokových sazeb by se
mělo poměrně rychle přibližovat k předpandemické hladině, aby centrální
banka dostála svému mandátu pečovat o cenovou a finanční stabilitu.
V roce 2022 má dle centrálních bankéřů potenciál být silným proinflačním
faktorem situace na trhu práce. J. Rusnok zmínil, že k napětí na pracovním
trhu se přidalo poměrně velkorysé zvyšování mezd v některých částech
veřejného sektoru. q

CRIF: Počet bankrotů obchodních společností vzrostl
Během 3Q 2021 bylo v České republice vyhlášeno 162 bankrotů obchodních
společností, 1459 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 3600 osobních
bankrotů. V porovnání se stejným obdobím roku 2020 jde u bankrotů
obchodních společností o mírný nárůst. U bankrotů fyzických osob
podnikatelů a osobních bankrotů je možné sledovat pokles. Zároveň bylo
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podáno 264 návrhů na bankrot obchodních společností, 1505 návrhů na
bankrot fyzických osob podnikatelů a 3658 návrhů na osobní bankrot.
Zatímco u obchodních společností se počet insolvenčních návrhů oproti
loňsku zvýšil, v dalších dvou kategoriích se snížil. Vyplývá to z dat
společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. q

Ředitelka FAPO Lenka Čapková řekla, že oděvní značky přesouvaly
nevyprodané kolekce kvůli pandemii do outletových center. Jde mj. o značku
GAP nebo Pietro Filipi Collection. q

CRIF: Přerušeno bylo 74 466 živností, nejvíce od roku 2017

Tržby z online prodeje potravin v České republice v uplynulých třech letech
rostly průměrným tempem o 106 % ročně. Významný nárůst byl i jinde
v Evropě, a to průměrně o 37,3 %. Data ze 24 evropských států analyzovala
Cushman & Wakefield (C&W). Partner a vedoucí investičního týmu v ČR
Michal Soták řekl, že trend online nakupování potravin začal už před
pandemií, ta ho pak akcelerovala. Do roku 2025 C&W v tuzemsku očekává
zdvojnásobení podílu e-prodeje potravin. Aktuálně činí jeho podíl na
celkových tržbách za potraviny v České republice 4,2 %, v Evropě 4,4 %. q

Ve 3Q 2021 začalo v České republice podnikat 15 958 lidí, o 1886 meziročně
méně. Činnost ukončilo 6320 podnikatelů (-3698) a přerušilo ji 17 859
(-4208). Vyplývá to z analýzy CRIF - Czech Credit Bureau s tím, že od začátku
roku bylo v tuzemsku založeno celkem 48 185 živností, což je o 161 méně.
Živnost ukončilo 28 063 lidí (-2344) a 74 466 ji přerušilo (+4 tis.).
Analytička Věra Kameníčková sdělila, že počet přerušených živností je
nejvyšší od roku 2017. Jednou z příčin je přetrvávající nejistota ohledně
ekonomického vývoje, nedostatky některých meziproduktů a materiálů na
trhu a rovněž stoupající ceny energií a dalších vstupů. q

CRIF: Úspory firem převyšují dluhy o rekordních 120 mld. Kč
Objem vkladů nefinančních podniků u českých bank ke konci srpna 2021
činil 1,28 bil. Kč, tedy o 5 % více než na začátku roku. Výše jejich úvěrů se od
začátku roku zvýšila na 1,16 bil. Kč (+3 %). Podniky měly naspořeno o 120
mld. Kč více, než byl objem jejich zadlužení, což je nejvyšší rozdíl v historii
ČR. Vyplývá to z výpočtů CRIF – Czech Credit Bureau, které provedla na
základě dat České národní banky. Nárůst zaznamenaly úspory živnostníků,
a to o 11 % na 185 mld. Kč, zatímco objem jejich dluhů stagnoval na 47 mld.
Kč. Objem úspor českých domácností vzrostl o 6 % a překonal hranici 3 bil.
Kč. Jejich zadlužení činilo 1,93 bil. Kč. q

CEEC: Stavební společnosti čekají růst trhu o 1,5 pct
Stavební společnosti očekávají růst trhu stavebních prací v roce 2021 o 1,5
%. V roce 2022 předpokládají nárůst o 1,4 %. Vyplývá to z analýzy CEEC
Research. Podniky mají nyní kapacity vytíženy na 95 %. Ve 4Q počítají
s vytížením na úrovni 94 %. Tržby stavebních firem porostou o 2,4 %. Větší
růst tržeb zaznamená inženýrské stavitelství. Podniky mají v průměru
nasmlouvané zakázky na 10 měsíců dopředu. Pro 41 % dotázaných je to ve
srovnání s minulým rokem stejně dlouhá doba. q

BC Index: Sazby hypoték v září vzrostly na 2,57 pct
Průměrné úrokové sazby hypotečních úvěrů v září 2021 meziměsíčně
vzrostly o 0,15 pb na 2,57 %. Vyplývá to z Broker Consulting Indexu (BC
Index) hypotečních úvěrů. Hlavní analytik Broker Consulting Martin Novák
tvrdí, že v následujících dnech lze počítat se zvýšením sazeb u všech
poskytovatelů hypoték o 0,4–0,7 pb. Odborníci odhadují, že u pětileté fixace
by se mohly sazby na konci roku 2021 blížit 4 %. V takovém případě je
možné očekávat zbrzdění hypotečního trhu či jeho úplné zastavení. q

Maloobchodní tržby bez očištění vzrostly v srpnu o 5,1 pct
Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel po očištění o kalendářní
vlivy v srpnu 2021 meziročně vzrostly o 4,1 %, bez očištění o 5,1 %.
Meziměsíčně se zvýšily o 0,3 %. Informoval o tom Český statistický úřad.
Internetové a zásilkové obchody si nadále udržely vysoký meziroční růst
tržeb (o 20,6 %). Zvýšení vykázaly rovněž všechny sortimentní typy
specializovaných nepotravinářských prodejen, nejvíce s počítačovým
a komunikačním zařízením (+14,6 %). Očištěné tržby za prodej a opravy
motorových vozidel vykázaly pokles o 3,6 %. Neočištěné tržby klesly
o 0,2 %. q

Kvůli zdražování spotřebitelé více nakupují v e-shopech
Vysoký růst cen motivuje stále více lidí k nákupům na internetu, kde lze
snadno porovnávat ceny. V reakci na statistická data k maloobchodu to
poznamenal hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček s tím, že e-shopy nabízí
podstatně širší sortiment, než je běžné v kamenných prodejnách. Ekonom
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jiří Pour doplnil, že
maloobchodní tržby ukazují na pokračující poměrně silnou poptávku
domácností, kterou mohla přiživovat i ochota utrácet část úspor
nakumulovaných v pandemii. Ekonom Komerční banky Michal Brožka
očekává, že s ohledem na zářijový pokles spotřebitelské důvěry a zrychlený
růst spotřebitelských cen v dalších měsících maloobchodní tržby porostou
pomalu. Za celý rok počítá s tempem bez zahrnutí prodejů aut poblíž 3 %. q

Outletům se daří, Fashion Arenu navštívilo o 12 pct lidí více
Češi utrácejí za módní produkty v outletových centrech více než v minulosti.
Znojemský Freeport Fashion Outlet má nyní i bez rakouských zákazníků
srovnatelnou návštěvnost s rokem 2020. Stejný trend potvrzuje
i štěrboholská Fashion Arena Prague Outlet (FAPO), jejíž návštěvnost
meziročně stoupla o 12 %. Dopady koronavirových omezení nebo rostoucí
inflace ještě více posílila cenovou sensitivitu tuzemských zákazníků.
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C&W: Tržby e-prodeje potravin v ČR rostly 106pct tempem

Exportní ceny vzrostly o 8,6 pct a importní o 9,4 pct
Vývozní ceny v srpnu 2021 meziročně vzrostly o 8,6 % a dovozní o 9,4 %.
Informoval o tom Český statistický úřad. Směnné relace klesly na hodnotu
99,3 % (v červenci 99,8 %). V případě exportu měl rozhodující vliv růst cen
polotovarů o 16,0 %. Z hlediska importu bylo zásadní zdražení minerálních
paliv o 80,0 %. V meziměsíčním srovnání vývozní ceny klesly o 0,3 % a
dovozní vzrostly o 0,3 %. Směnné relace se snížily na hodnotu 99,4 % (v
červenci 100,7 %). q

Běžný účet platební bilance vykázal pasivum 37,8 mld. Kč
Pasivum běžného účtu platební bilance v srpnu 2021 dosáhlo 37,8 mld. Kč.
V bilanci prvotních důchodů na straně pasiv tvoří dividendy z přímých
investic částku 18,9 mld. Kč. Bilance zboží a služeb byla pasivní v objemu
11,8 mld. Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto aktivní saldo
převodů z rozpočtu EU do ČR ve výši 1,5 mld. Kč. Informovala o tom Česká
národní banka (ČNB). q

ČNB: Růst finančních aktiv ve 2Q21 zpomalil na 2 pct
Celková hodnota finančních aktiv v české ekonomice vzrostla ve 2Q 2021
o 2,0 %. Informovala o tom Česká národní banka (ČNB) s tím, že
mezičtvrtletní tempo citelně zpomalilo. Vyšší přírůstek v meziročním
vyjádření (6,1 % oproti 4,8 % v 1Q) je nutné posuzovat v kontextu nižší
srovnávací základny roku 2020, kdy se plně projevila opatření proti šíření
koronaviru. Hodnota aktiv nefinančních podniků mezičtvrtletně vzrostla o 4,2
%, finančních institucí o 0,3 %. Aktiva vládních institucí posílila o 3,4 % a
domácností o 2,1 %. q

BC Index: Akciové fondy odepsaly 3,9 pct; komoditní získaly
Největší meziměsíční propad podle Broker Consulting Indexu podílových
fondů v září 2021 zaznamenaly akciové fondy. V důsledku paniky spojené
s čínskou firmou Evergrande odepsaly 3,91 %. Pokles vykázaly také
dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu, a sice na hodnotu -1,24 %,
respektive -0,63 %. Naopak se dařilo nemovitostním fondům, které si
připsaly zhodnocení 0,11 %. S nejlepším výsledkem zakončily měsíc září
fondy komoditní, které v porovnání se srpnovým nezdarem získaly 3,89 %. q

Fincentrum: Průměrný investor zhodnotil investice o 5,43 pct
Průměrný český investor za devět měsíců roku 2021 zhodnotil své investice
o 5,43 %. Vyplývá to z Indexu českého investora CII750, který sestavuje
Fincentrum & Swiss Life Select. Podle hlavního analytika Richarda Bechníka,
dosahují vyššího zhodnocení progresivnější fondy, a to jak za 3Q 2021, tak
optikou celkové letošní výkonnosti. Za uplynulé tři kvartály akciové fondy
přinesly investorovi zisk 12,04 %. Naopak horší výkonností si prošly
dluhopisové fondy. R. Baník doplnil, že i v rámci této skupiny však lze najít
slušné výsledky, například fondy zaměřené na rizikovější korporátní
dluhopisy. q

MZ: Počet hospitalizovaných s COVID-19 vzrostl na 407
Počet potvrzených případů v souvislosti s nákazou způsobující onemocnění
COVID-19 se v ČR k 14. říjnu 2021 zvýšil o 1497 a dosáhl 1 704 436. Počet
hospitalizovaných vzrostl z 388 na 407. Potvrzených případů za posledních
sedm dní na 100 tis. obyvatel bylo 69. Celkový počet zemřelých se zvýšil
z 30 518 na 30 524. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví ČR
(MZ). q

MZ: Vakcinace byla dokončena u 30,8 pct dětí od 12 do 15 let
Alespoň jednou dávkou vakcíny proti nemoci COVID-19 bylo k 13. říjnu 2021
v ČR očkováno 5 968 454 osob starších 16 let. Představuje to 67,2 % této
populace. Z toho u 5 872 908 lidí byla vakcinace dokončena (66,1 %).
V nejmladší sledované věkové kategorii (12 až 15 let) dosahovala
dokončená vakcinace 30,8 % a v kategorii 16 až 29 let 50,6 %. V nejstarší
skupině (80+) to bylo 80,9 %. Vyplývá to z dat Ministerstva zdravotnictví ČR
(MZ). q
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