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Měny a burza

Vláda: Při návštěvě služeb či akcí se bude uznávat jen O-N
Vláda ČR od 22. listopadu 2021 zpřísní pravidla pro provoz obchodů a služeb a návštěvy hromadných
akcí. Využít službu či jít na akci budou moci jen osoby naočkované nebo s potvrzením o prodělané nemoci
(O-N). Byla prodiskutována také možnost zavedení plošného testování zaměstnanců ve firmách a u všech
dalších zaměstnavatelů. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dostal za úkol připravit příslušné
mimořádné opatření, kterým se zavede povinný test jednou týdně pro neočkované. Z nařízení o provádění bezplatného testování klientů zdravotních pojišťoven na jejich žádost se vypouští antigenní testování.
Zvyšuje se počet bezplatných testů pro osoby mladší 18 let, pro rozočkované a pro ty, co se nemohou kvůli
kontraindikaci naočkovat, a to na pět testů do měsíce. 

Panattoni za 500 mil. Kč revitalizovala brownfield na Teplicku
Stavitel průmyslových zón Panattoni revitalizoval pro investiční skupinu Accolade brownfield po bývalém
areálu skláren Kavalier v Hostomicích na Teplicku. Prvním nájemcem nové průmyslové zóny Panattoni
Park Teplice South je český prodejce sanitární techniky Sanitino. Zahájil zde provoz distribučního centra,
které bude postupně sloužit celé Evropě. Pokračuje tím proměna brownfieldu s více než stoletou sklářskou
historií v moderní zónu pro lehkou výrobu a distribuci zboží s investicí přesahující 500 mil. Kč. 

ZDR Investments získal retail park Gatterederstraße
ZDR Investments SICAV rozšířil své portfolio o retail park Gatterederstraße ve Vídni, který zakoupil od
rakouského privátního investora. Hodnota nemovitosti činí 400 mil. Kč. Financujícím partnerem je Bank
Austria Wien ze skupiny UniCredit. Na ploše 4,4 tis. m2 obchodních ploch jsou hlavními nájemci retail parku BILLA, dm drogerie, Fussl, JYSK, LIBRO a BIPA. Partner ZDR Investments Roman Latuske řekl, že jde o
čtvrtý objekt zakoupený na území Rakouska během 14 měsíců. Podíl rakouských a německých nemovitostí
na celkovém portfoliu fondu pro kvalifikované investory vzrostl na 23 %. 

Zip dokončil akvizici českého fintechu Twisto

EP a Rada se shodly na rozpočtu EU s výdaji 170,6 mld. eur
Evropský parlament (EP) a Rada EU dosáhly na návrh Evropské komise (EK) neformální politické dohody o
rozpočtu Unie na rok 2022. Jde o druhý rozpočet víceletého finančního rámce EU na období 2021–2027.
Dohodnuty byly závazky ve výši 169,5 mld. eur a platby na úrovni 170,6 mld. eur. Jakmile bude rozpočet
přijat, umožní EU mobilizovat značné prostředky reagující na pandemii a její důsledky, nastartovat udržitelné oživení, stimuloval další investice do zelenější, digitálnější a odolnější Evropy a také zajistit ochranu a
vytváření pracovních míst. 

Vláda souhlasí s návrhem rozpočtu SFPI ve výši 3,03 mld. Kč
K. Havlíček: Vláda by mohla zavést kompenzace pro firmy
A. Schillerová: ČR směřuje k mimořádné valorizaci penzí
Rohlik Group chystá expanzi do Itálie, Rumunska a Španělska
Eurowag akvíruje za desítky mil. eur maďarskou WebEye
SŽ vypsala tendr 3,8 mld. Kč na modernizaci bubenské trati
Průmysloví výrobci podražili o 11,6 pct a stavební o 7,5 pct
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Společnost Zip dokončila akvizici Twista, čímž si otevírá bránu k 27 evropským trhům. Zakladatel Twista
a nyní také akcionář australského Zipu Michal Šmída uvedl, že pod vedením Zipu se Twistu otevírají takřka
neomezené možnosti dalšího růstu, ve kterém mu pomůže expertiza Zipu z budování globální firmy, kontakty, technologické know-how a v neposlední řadě také finance. Jeho odpovědností nyní bude vést prozkoumávání Evropy a plně využít licenci platební instituce od České národní banky, která Twistu dovoluje
poskytovat své platební řešení ve všech státech EU. 

TOP ZPRÁVY V TITULCÍCH

19. listopadu 2021

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
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HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA
Vláda souhlasí s návrhem rozpočtu SFPI ve výši 3,03 mld. Kč

Pátek 19. listopadu 2021
spravedlivou transformaci a na období 2021–2027 v něm bude k dispozici
42,7 mld. Kč. Náměstek MŽP Jan Kříž sdělil, že program by mohla Evropská
komise finálně schválit ve 2Q 2022. Žádosti bude možné podávat
prostřednictvím Agendového informačního systému. q

Státní fond podpory investic (SFPI) by měl v roce 2021 získat 3,03 mld. Kč.
Z toho 1,149 mld. Kč tvoří dotace ze státního rozpočtu, 800 mil. Kč půjde
z Národního plánu obnovy a 300 mil. Kč z IROP. Návrh rozpočtu odsouhlasila
vláda. Nyní jej musí schválit Poslanecká sněmovna. Výdaje jsou v plánu na
4,449 mld. Kč. Fond bude i nadále poskytovat podpory formou
nízkoúročených úvěrů a dotace mj. na výstavbu sociálního bydlení, opravy
objektů bydlení v případě poškození bytového fondu živelní pohromou či na
revitalizaci území a regeneraci veřejných prostranství. q

Praha žádá Sněmovnu o zmocnění obcí k regulaci pronájmů

K. Havlíček: Vláda by mohla zavést kompenzace pro firmy

ČNB: S růstem sazeb nesouhlasili A. Michl a O. Dědek

Vláda by mohla od prosince 2021 společně s připravovaným zrušením
uznávání antigenních testů zavést některé kompenzační programy pro firmy.
V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl ministr průmyslu
a obchodu a dopravy v demisi Karel Havlíček (ANO) s tím, že programy jsou
už připravené, ale musí se na nich shodnout profesní svazy a budoucí vláda.
Dodal, že kompenzace by se mohly pohybovat řádově kolem jedné miliardy
korun měsíčně. q

Členové Bankovní rady České národní banky Oldřich Dědek a Aleš Michl
hlasovali proti zvýšení základní sazby o 125 bazických bodů na 2,75 %.
Vyplývá to ze záznamu z jednání konaného 4. listopadu 2021. Ponechání
sazeb beze změny prosazovali z toho důvodu, že za současnou vysokou
inflací dle nich stojí vnější nákladové faktory, jež se nacházejí mimo kontrolu
domácí měnové politiky. Další členové bankovní rady vč. guvernéra Jiřího
Rusnoka však varovali před ztrátou ukotvenosti inflačních očekávání s tím,
že na toto riziko musí měnová politika reagovat. q

A. Schillerová: ČR směřuje k mimořádné valorizaci penzí
Česká republika směřuje k mimořádné valorizaci důchodů od června 2022.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) uvedla, že jde o mimořádný krok,
kterým se dle zákona upraví důchody v situaci, kdy je inflace nad 5 %. Senioři
by si tak už v průběhu roku polepšili o 650 až 730 Kč. Bylo by to podruhé
v historii, kdy došlo k aktivaci tohoto mechanismu. q

P. Fiala oznámil prezidentovi kandidáty na ministry
Předseda ODS a kandidát na premiéra Petr Fiala oznámil prezidentovi Miloši
Zemanovi jména navrhovaných ministrů své vlády. Jejím prvním
místopředsedou a ministrem vnitra má být předseda STAN Vít Rakušan,
vicepremiérem a ministrem práce a sociálních věcí předseda KDU-ČSL
Marian Jurečka. Ministerstvo pro místní rozvoj by měl vést vicepremiér pro
digitalizaci, předseda Pirátů Ivan Bartoš. Zdravotnictví má připadnout
Vlastimilu Válkovi (TOP 09), který má být také vicepremiérem. Ministrem
financí se má stát Zbyněk Stanjura (ODS), ministrem průmyslu a obchodu
(STAN). Prezident plánuje jmenovat P. Fialu předsedou vlády 26. listopadu
2021. q

Prezident M. Zeman podepsal sedm zákonů
Prezident Miloš Zeman podepsal 15. listopadu 2021 sedm zákonů. Jde mj.
o novelizace zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nebo zákona
o dráhách. Dále M. Zeman signoval úpravu normy o užívání státních
symbolů, o požární ochraně a IZS, o policii a celní správě, o archivnictví
a spisové službě a také novelu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich. q

MŽP rozdělí 3,2 mld. Kč na energeticky úsporné školy a úřady
Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) v rámci nové výzvy z programu
Životní prostředí podpoří snížení energetické náročnosti veřejných budov.
Celkem rozdělí 3,2 mld. Kč z Národního plánu obnovy. Finance budou
směřovat na opravy škol, úřadů či nemocnic. Renovace mohou zahrnovat mj.
novou fasádu, okna, střešní fotovoltaické panely, úsporné osvětlení či chytré
rolety. Příjem žádostí začne 1. prosince 2021 a skončí 30. září 2022. Ministr
životního prostředí Richard Brabec (ANO) doplnil, že od roku 2014 resort
podpořil energeticky úsporné renovace 2437 budov částkou 11 mld. Kč. q

Hlavní město Praha prostřednictvím své radní pro oblast legislativy Hany
Kordové Marvanové zaslalo k rukám předsedkyně nově zvolené Poslanecké
sněmovny PČR návrh novely živnostenského zákona. V něm je zakotveno
zmocnění pro obce, aby v případě potřeby mohly prostřednictvím nařízení
regulovat poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v bytech a domech
na svém území. q

HK ČR testování akceptuje, ale bude vyjednávat kompenzace
Hospodářská komora ČR (HK) testování v podnicích akceptuje, ale bude
vyjednávat kompenzace pro firmy. Její prezident Vladimír Dlouhý k tomu
uvedl, že komora nepřistoupí na prodlevy mezi pořízením a proplacením
testu. Dodal, že pokud vláda k povinnosti testovat přikročí, je nezbytné, aby
resort zdravotnictví koordinoval veškeré aktivity tak, aby zaměstnavatelé
měli jasné, efektivní a legální nástroje, jak nařídit zaměstnanci testování
a zároveň zajistit, že taková povinnost bude zaměstnancem naplněna. q

Podnikatelé doprovodí M. Vystrčila na misi do Británie
Dvacet českých firem doprovodí od 18. do 21. listopadu 2021 na pracovní
návštěvě Velké Británie předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS).
Informovala o tom Hospodářská komora ČR (HK ČR) s tím, že podnikatele
povede viceprezident HK ČR Radek Jakubský. Delegaci tvoří podniky
z oblasti bezpečnostních technologií, výrobci elektroniky, zdravotnických
pomůcek a firmy, zabývající se rekonstrukcemi objektů, energetikou či
finančními službami. Misi organizuje HK ČR spolu se zastupitelským úřadem
ČR v Londýně. q

Osobnosti byznysu iniciují druhou transformaci ekonomiky
Celkem 32 osobností českého byznysu 32 let od revoluce v roce 1989
podpořilo iniciativu, která má pomoci spustit další hospodářskou reformu.
Výzva s názvem 2 transformace ekonomiky je výsledkem spolupráce
s odbornými i neziskovými organizacemi. Iniciátory jsou Tomáš Salomon
(Česká spořitelna), Radek Špicar (Svaz průmyslu a dopravy ČR), Martin
Vohánka (Eurowag), Martin Wichterle (Wikov). Mezi signatáře patří majitelé
či ředitelé společností jako je mj. Avast, Česká zbrojovka, ČEZ, Koh-i-noor,
Mattoni, Rohlík, ŠKODA AUTO, Tescoma. Cílem iniciativy je otevřená
ekonomika šetrná k životnímu prostředí. Navrhuje také zvýšit informovanost
o přínosu členství ČR v EU a NATO. Je i pro zřízení centrální autority pro
digitalizaci státu a pro daňové podpory investování obyvatel do akcií malých
a středních veřejně obchodovaných firem. q

Centrum psychiatrické péče v Brně získalo z IROP 491 mil. Kč

Vláda Andreje Babiše v demisi odsouhlasila 12. listopadu 2021 návrh na
změnu mimořádných protiepidemických opatření. Ministerstvo zdravotnictví
ČR nařídí provést 22. a 29. listopadu preventivní antigenní testování ve
školách a školských zařízeních v celé ČR zapsaných do školského rejstříku.
S výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti ČR a škol
zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních
škol při zdravotnickém zařízení. q

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR, podpořil 491 mil. Kč projekt Centra komplexní
psychiatrické péče v Brně. Dokončen by měl být na konci roku 2021. Vzniká
na místě pavilonu G Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v BrněBohunicích a zajistí hospitalizaci zhruba 1500 pacientům za rok.
V českobudějovické nemocnici pak už přes dva roky funguje nové
psychiatrické oddělení, na jehož rekonstrukci přispěl IROP 153 mil. Kč. Je
vybaveno i přístrojem na elektrokonvulzivní terapii (ECT). IROP dosud
poskytl téměř 2 mld. Kč na deinstitucionalizaci a modernizaci psychiatrické
péče. Pro období do roku 2027 vyčlenil necelou 1 mld. Kč. q

MŽP podpoří předprojektovou přípravu uhelných regionů

Ostrava prodá pozemky Laserovému léčebnému centru

Od 16. listopadu 2021 do 17. ledna 2022 mohou žadatelé, jejichž projekty
byly doporučeny Regionální stálou konferencí Karlovarského, Ústeckého
a Moravskoslezského kraje, podávat žádosti o podporu do první výzvy
Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST). Ministerstvo
životního prostředí ČR (MŽP) informovalo, že cílem je poskytnout prostředky
na předprojektovou i navazující přípravu strategických projektů, které se
následně budou moci hlásit do výzev OPST 2021-2027. Pro žadatele je
připraveno 170 mil. Kč. OPST bude financován z evropského Fondu pro

Ostrava prodá pozemky v Moravské Ostravě o výměře 1405 m2 společnosti
Laserové léčebné centrum za 14,05 mil. Kč bez DPH. Investor splnil
podmínky pro uzavření kupní smlouvy. Na pozemcích postaví polyfunkční
budovu Malé Lauby. V ní bude klinika estetické medicíny, komplex
pooperační péče, krátkodobé ubytování návštěv, dlouhodobé ubytování
lékařského personálu či restaurační a relaxační provozy přístupné
i veřejnosti. Součástí bude parkovací suterén. Magistrát dále informoval, že
stavba by měla být dle smlouvy dokončena nejpozději do roku 2027. q

Kabinet schválil dvě vlny plošného testování ve školách
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Žamberk schválil stavbu stadionu; od NSA má 90 mil. Kč
Zastupitelstvo v Žamberku schválilo dodavatele stavby nového zimního
stadionu ve městě. Na investici získalo dotaci 90 mil. Kč z Národní sportovní
agentury (NSA). Pardubický kraj (PAK) informoval, že ve městě také vznikla
iniciativa a veřejná sbírka na podporu výstavby haly. Na účtu sbírky je nyní
zhruba 450 tis. Kč. Hejtman Martin Netolický sdělil, že hala by měla být
dokončena v roce 2023. q

FIREMNÍ ZPRÁVY
Rohlik Group chystá expanzi do Itálie, Rumunska a Španělska
Rohlik Group spustí v 1H 2022 v Itálii a Rumunsku své služby doručování
online nákupů pod novou značkou Sezamo. Od jara díky tomu ke službám
Rohlik Group získá přístup téměř 2,5 mil. nových domácností z Milána
a Bukurešti. Itálie pod vedením nového CEO, kterým se stal Andrea Colombo,
bude po Německu druhým největším trhem, na kterém budou online
supermarkety Rohlik Group působit. Sezamo expanduje ve 2H 2022 také do
Španělska. Provoz v nových zemích skupina spouští poté, co analýzy trhu
ukázaly nárůst poptávky po nákupu potravin online. Celkem bude e-shop
působit v sedmi zemích. q

Eurowag akvíruje za desítky mil. eur maďarskou WebEye
Eurowag kupuje maďarskou firmu WebEye, jež působí jako poskytovatel
služeb správy vozového parku ve střední a východní Evropě. Na služby
WebEye je napojeno celkem 57 tis. nákladních vozidel v Evropě. Celková
hodnota transakce může dosáhnout až 55,9 mil. eur. Z toho 38,5 mil. eur
uhradí Eurowag ihned po uzavření transakce a další část v rámci odloženého
vypořádání v následujících třech letech. WebEye vygenerovala za rok 2020
výnosy 16,5 mil. eur a upravený EBITDA v objemu 4,3 mil. eur. Dokončení
akvizice je v plánu po získání souhlasu úřadů v 1Q 2022. q

SŽ vypsala tendr 3,8 mld. Kč na modernizaci bubenské trati
Správa železnic (SŽ) vypsala výběrové řízení na zhotovitele pražského úseku
Bubny–Výstaviště. Nejvýše přípustná nabídková cena zakázky je 3,8 mld. Kč.
Realizací stavby začne přeměna Holešovic, které v místech dnešního
bubenského nádraží propojí nová čtvrť. Modernizace bude hotová do roku
2025. V rámci rekonstrukce trati vznikne nová železniční stanice PrahaBubny. Architektonické ztvárnění nádraží se třemi nástupišti a čtyřmi
kolejemi vytvoří studio Jakub Cigler Architekti. Projekt je součástí
renovované trati z Prahy do Kladna s odbočkou na Letiště Václava Havla
Praha. q

Alza.cz zahájila prodej na francouzském trhu
Alza.cz spustila francouzskou verzi svého e-shopu. ČIANEWS to potvrdila
mluvčí společnosti Daniela Chovancová. Kromě expanze do zahraničí patří
mezi priority pro rok 2021 také budování otevřené platformy AlzaBoxů
a rozšiřování partnerského Alza Marketplace. Francouzský trh, podobně jako
německý, obsluhuje Alza.cz zatím z České republiky. K tomu jí pomáhá mj.
call centrum, které nyní operuje v šesti jazycích, vč. právě francouzštiny. q

CTP zvýšila za 1-3Q zisk o 92 pct na 317,8 mil. eur
Developer a vlastník logistických nemovitostí CTP za 1-3Q 2021 reportoval
meziroční zvýšení zisku o 92 % na 317,8 mil. eur. Portfolio hrubé
pronajímatelné plochy k pronájmu se ve 3Q mezikvartálně rozšířilo na 7,1
mil. m2 z 6,6 mil. m2. Koncem roku 2021 by mohlo přesáhnout 7,7 mil. m2.
Aktualizované příjmy z pronájmu vzrostly o 7,1 % na 407 mil. eur ve 3Q z 380
mil. eur na konci 2Q 2021. V České republice skupina dokončila 68 tis. m2
ploch k pronájmu pro Loxxess. Celkově poslední nájemní smlouvy CTP v ČR
vykazují až o 10 % vyšší nájemné, než bylo zaznamenáno na začátku roku
2021. q

BILLA si pronajme přes 10 tis. m2 v P3 Prague Počernice
Společnost BILLA zřizuje nové distribuční centrum v retailově zaměřeném
parku P3 Prague Horní Počernice. Informovala o tom společnost P3 s tím, že
obchodní řetězec si zde vyhlédnul přes 10 tis. m2 velkou samostatně stojící
halu. Nabízí možnost nakládky/vykládky zboží ze dvou stran, má velké
přilehlé parkovací plochy pro osobní vozy, dodávky a kamiony. Na nakládací
brány navazuje venkovní zastřešená plocha o velikosti téměř 700 m2.
Optimalizací logistických procesů BILLA mj. zredukuje svoji uhlíkovou stopu,
ať už minimalizací palivové spotřeby nebo redukcí emise výfukových plynů
během celého logistického procesu. q

Toyota v ČR míří ke zdvojnásobení prodejů na 20 tis. vozů
České zastoupení značky Toyota míří za celý rok 2021 k uzavření rekordních
20 tis. zákaznických smluv, což je o zhruba 7 tis. více, než byl předpoklad na
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začátku roku. V roce 2020 přitom Toyota v ČR prodala bezmála 11 tis. vozů.
Generální ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška dodal, že výsledkem
vysokého nárůstu objednávek je, že značka již téměř vyprodala své skladové
vozy a většinu nových zakázek musí zadávat do výroby. q

SSČS za 3Q21 eviduje 559 tis. smluv o stavebním spoření
Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS) za 1–3Q 2021 eviduje 58 722
nových smluv o stavebním spoření, a to včetně navýšení. Jejich průměrná
cílová částka činí 372,0 tis. Kč. Pro ČIANEWS to uvedla specialistka
komunikace Monika Kopřivová s tím, že v říjnu 2021 pak přibylo 10 493
smluv. Doplnila, že celkový počet evidovaných aktivních smluv ke konci 3Q
2021 činil 559 tis. Souhrnná výše uvěrových smluv k témuž datu dosahovala
dle jejího sdělení 121 tis. Z poskytnutých údajů dále vyplývá, že spořitelna za
3Q 2021 uzavřela 16 255 nových úvěrů v objemu 14,311 mld. Kč. V říjnu
2021 pak bylo sjednáno 1765 nových úvěrových smluv ve výši 1,478 mld.
Kč. q

Photon Energy umístila na trh zelené dluhopisy za 50 mil. eur
Photon Energy umístila svůj první 6,50% zelený dluhopis 2021/27 v plné výši
50 mil. eur. Emise přilákala silnou poptávku ze strany stávajících držitelů
dluhopisů společnosti, kteří upsali 21,28. mil. eur v nabídce výměny za
stávající eurový dluhopis 2017/22, čímž se nesplacená částka této obligace
snížila na 23,72 mil. eur. Zároveň svůj zájem o bondy projevila i řada nových
institucionálních a soukromých investorů v celé Evropě, vč. Evropské banky
pro obnovu a rozvoj. Photon Energy použije výnos z emise dluhopisů na
financování developmentu a výstavby vlastního portfolia fotovoltaických
elektráren. q

ICP kupuje kanceláře v Palm Beach Gardens na Floridě
Česká skupina ICP pokračuje v rozšiřování svého nemovitostního portfolia
v USA akvizicí kancelářské budovy v Palm Beach Gardens na Floridě.
Disponuje více než 1200 m2 pronajímatelné plochy a má dva stabilní
nájemce. Skupina zvažuje možnost jejího výrazného rozšíření. ICP
v minulosti na Floridě za více než 0,5 mld. Kč získala kancelářskou budovu
Belcan Property ve West Palm Beach. Na ostrovech Florida Keys se podílí na
projektu Seaward Landing, což jsou rodinné domy. Dalším projektem je
komplex Solera v Palm Beach Gardens, v němž je 136 bytů a také komerční
prostory. q

ZDR Investments refinancoval portfolio v hodnotě 1,2 mld. Kč
Skupina ZDR Investments refinancovala část svého retailového
nemovitostního portfolia. Pomocí nového bankovní financování České
spořitelny ve výši 660 mil. Kč došlo k refinancování stávajících úvěrů
poskytovaných různými bankovními domy. Týká se to sedmi retailových
parků v ČR v celkové hodnotě 1,2 mld. Kč. CFO skupiny ZDR Investments
Ondřej Sychrovský k tomu uvedl, že tato konsolidace bankovního
financování povede ke snížení administrativního zatížení a nákladů
bankovního financování a dodal, že cílem je zajištění budoucí dlouhodobé
stability portfolia. q

Sekyra Group letos prodá téměř 400 bytů
Ceny některých stavebních materiálů vzrostly až dvojnásobně a inflace se
projevuje také v případě energií nebo ceny práce. Pro ČIANEWS to uvedl
výkonný ředitel Sekyra Group Leoš Anderle s tím, že většina nemovitostí
skupiny v aktuálních etapách je již prodána a zdražování se tedy do jejich
cen nepromítne. Poptávka po bydlení s rostoucí inflací ještě vzrostla
a dlouhodobě převyšuje nabídku. V posledních měsících tvoří většinu
kupujících lidé, kteří bydlení pořizují přímo pro sebe nebo mezigeneračně
v rámci rodiny. Sekyra Group předpokládá, že v roce 2021 prodá téměř 400
bytů. q

Accolade postaví u Sevilly halu za téměř 11 mil. eur
Skupina Accolade, zabývající se investicemi do infrastruktury pro moderní
a udržitelné podnikání, připravuje svůj čtvrtý projekt ve Španělsku.
V Andalusii u města Sevilla investuje do pozemků, na kterých vyroste
moderní průmyslová hala o rozloze více než 11 tis. m2. Hodnota projektu
dosahuje téměř 11 mil. eur. CEO Milan Kratina uvedl, že v okolí města je
u průmyslových hal velmi nízká nabídka, přitom je zde vysoká poptávka
a dostatek pracovních sil, což představuje skvělou příležitost pro další růst.
Výstavba začne ve 2Q 2022 a potrvá přibližně devět měsíců. 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. Mediální zástupkyně skupiny
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Solek Lucie Mareš Heřmanská pro ČIANEWS potvrdila, že plánovaný
instalovaný výkon dokončených a budovaných solárních elektráren v Chile
do roku 2023 dosáhne 500 MW. Solek plánuje veškeré solární parky dostavit
v průběhu roku 2023. q

patří fintechová platforma ProStream pro online platby a směny deviz B2B
klientely. q

ČSOB zvýšila čistý zisk za 1-3Q o 84 pct na 11,6 mld. Kč

BAE Systems uzavřela konečnou dohodu o akvizici společnosti Bohemia
Interactive Simulations (BISim), která vyvíjí bojové simulátory. Firma to
oznámila s tím, že uzavření transakce potrvá několik měsíců v závislosti na
dalších krocích, jako je schválení koupě regulátory trhu. BISim byla založena
v roce 2001 a má více než 325 zaměstnanců v USA, Velké Británii, Austrálii,
ČR a SR. Tým inženýrů z BISim vyvíjí školicí a simulační softwarové produkty
s využitím nejnovějších herních technologií. q

Skupina ČSOB za 1-3Q 2021 vykázala čistý zisk 11,6 mld. Kč (meziročně +84
%). Pozitivně působila především kvalita portfolia úvěrů, jejichž celkový
objem se zvýšil o 3 % na 1821 mld. Kč. Vklady posílily o 17 % na 1261 mld.
Kč. Kapitálový poměr Tier 1 je 23,0 %. Generální ředitel ČSOB John Hollows
sdělil, že počet uživatelů mobilního bankovnictví meziročně vzrostl o 43 % a
transakcí o 59 %. Bankovní identitu pro bezpečné přihlašování k službám
státu a firem dosud využilo 95 tis. klientů. Ekologickou platební kartu ČSOB
využívá 26 tis. zákazníků, nově ji zavedla i Poštovní spořitelna. q

T-Mobile CR zvýšil tržby na 21,41 mld. Kč a rozšiřuje 5G
T-Mobile Czech Republic reportoval za 1-3Q 2021 meziroční zvýšení
celkových tržeb o 2,9 % na 21,41 mld. Kč. EBITDA After Lease posílil o 5,0
% na 8,96 mld. Kč. Celkový počet zákazníků mobilních služeb vzrostl na
6,259 mil. (+1,3 %). Společnost se soustředila na rozvoj optické
infrastruktury a sítě 5G. Její pokrytí od září dosahuje 10,4 % české populace.
Do konce roku by to mělo být 25 %. Ředitel divize pro firemní zákazníky
a státní správu Luboš Lukasík dodal, že operátor stále rozšiřuje svoji
spolupráci s předními českými univerzitami, ve kterých se podílí na budování
testovacích a vývojových prostředí, které slouží nejen k výuce, ale zejména
k výzkumu a vývoji a k testování průmyslových řešení za použití
nejmodernějších technologií. q

OMNIPOL a Aero předaly Kazachstánu čtyři opravené L-39C
OMNIPOL ve spolupráci s Aero Vodochody v říjnu 2021 předal kazašským
vzdušným silám čtyři letouny L-39C po generální opravě. Viceprezident Aero
Pavel Tůma řekl, že do letounů technici integrovali hlavní prvky avioniky ve
standardu L-39NG, mj. průhledový head-up display od firmy Speel Praha
a multifunkční displeje amerického výrobce Genesis Aero Systems. Vládní
delegace z Kazachstánu nyní navštívila obě společnosti a diskutovala
prohloubení spolupráce. Aktuálně zajišťuje OMNIPOL modernizace L-39 ve
stejné konfiguraci jako pro Kazachstán také pro další zákazníky. q

AGC Automotive investuje do digitalizace až 25 mil. Kč ročně
AGC Automotive Czech investuje do digitalizace a automatizace výroby
v roce 2021 a v následujících dvou letech až 25 mil. Kč ročně. Letos výrobce
autoskel např. digitalizuje výrobu laminovaných čelních skel. Digitalizací
prochází také měření ohybu head up displejů na čelních sklech. Vedoucí
projektu digitalizace Pavel Vaněk sdělil, že díky sbírání dat a následné
analýze můžou optimalizovat výrobní postupy a tím zlepšovat parametry
zařízení, snižovat poruchovost a zlepšovat kvalitu finálního produktu. q

Prusa Research kupuje 80pct podíl v Trilab
Společnost Prusa Research kupuje 80% podíl v české firmě Trilab, jež se
zabývá vývojem a výrobou 3D tiskáren určených především pro podnikovou
sféru. Hodnota akvizice nebyla zveřejněna. Pro Prusa Research je akvizice
dalším krokem k rozšíření nabídky pro firmy. Vlajková loď společnosti Trilab,
3D tiskárna AzteQ Industrial, je vybavena aktivně vyhřívanou tiskovou
komorou, má vyměnitelné tiskové hlavy i tiskové pláty a umožňuje vzdálenou
správu. Zvládne vytisknout objemné, až 40 cm vysoké objekty a podporuje
pokročilé materiály s vysokou mechanickou i chemickou odolností. q

Startup Carvago expanduje s e-nabídkou ojetin do Německa
Český startup Carvago začal poskytovat služby na německém trhu. Tamní
zákazníci si mohou prostřednictvím platformy Carvago kompletně online
pořídit ojeté vozy, a to vč. doručení ke dveřím, šestiměsíční záruky, zajištění
financování, registrace vozidla a možnosti vrácení peněz do 14 dnů. Carvago
má pro německé zákazníky v nabídce přes 650 tis. automobilů. Na evropské
úrovni chce do konce roku 2021 zobchodovat 500 vozů měsíčně s obratem
250 mil. Kč. V příštím roce plánuje pokořit hranici 2 tis. prodaných vozů
měsíčně a téměř miliardový měsíční obrat. q

SAB Finance předpokládá za rok 2021 zisk 168 mil. Kč
Pro SAB Finance se 3Q 2021 stalo nejvýnosnějším kvartálem v historii
s výnosy téměř 85 mil. Kč. V říjnu dosáhla rekordních výnosů 42,5 mil. Kč.
Očekávaný zisk před zdaněním za prvních 10 měsíců atakuje hranici 148 mil.
Kč. Zisk před zdaněním za rok 2021 je plánován na úroveň 168 mil. Kč.
Zakladatel Radomír Lapčík sdělil, že pro následující roky plánuje udržitelný
konzervativní růst zisku v rozmezí 7 až 13 %. V nadcházejícím období
očekává kvůli dynamickému vývoji v globální ekonomice vyšší volatilitu
v podstatě všech aktiv na trhu. SAB Finance vlastní přes dcery 99% podíl
v maltské FCM Bank a téměř 9,9 % v české TRINITY BANK. Dále do skupiny
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BAE Systems kupuje Bohemia Interactive Simulations

MAKRODATA A PRŮZKUMY
Analytici: Inflace ve výrobě signalizuje další růst sazeb ČNB
Inflační tlaky z výrobního sektoru sílí, což předznamenává další zrychlování
spotřebitelské inflace. V reakci na data Českého statistického úřadu to řekl
hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler s tím, že problémem
zůstávají vysoké ceny energií. Ekonom Komerční banky Martin Gürtler se
domnívá, že data o vývoji průmyslových cen pravděpodobně jen utvrdí
centrální banku (ČNB) v tom, že má dále zvyšovat úrokové sazby. Ty se dle
něj na prosincovém zasedání zřejmě dostanou nad 3,0 %. Analytik
Raiffeisenbank Vít Hradil za celý rok 2021 očekává průměrný růst cen
výrobců o 6,8 pct. q

Průmysloví výrobci podražili o 11,6 pct a stavební o 7,5 pct
Ceny zemědělských a průmyslových výrobců se v říjnu 2021 v ČR
meziměsíčně shodně zvýšily o 1,9 %. Stavební práce podražily o 0,9 % a tržní
služby pro podniky o 0,5 %. Informoval o tom Český statistický úřad.
Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 14,1 %, průmyslových
výrobců o 11,6 %, stavebních prací o 7,5 % a tržních služeb o 1,9 %. Podle dat
Eurostatu v září vzrostly ceny v EU o 16,2 %. V České republice stouply o 9,9
% a na Slovensku o 8,5 %. q

AutoSAP: Výroba automobilů v říjnu klesla o 47 pct
Výroba automobilů v ČR se v říjnu 2021 kvůli odstávkám způsobeným
nedostatkem čipů propadla meziročně o 47 %. Vyrobeno bylo 68 202
osobních vozidel. Celkově bylo v roce 2021 vyrobeno 899 855 automobilů,
což je meziročně o 4 % méně. Informovalo o tom Sdružení automobilového
průmyslu (AutoSAP) s tím, že apeluje na vládu, aby schválila systém podpory
zaměstnanosti z programu Antivirus. Výkonný ředitel Zdeněk Petzl sdělil, že
tuzemské podniky jsou znevýhodněny vůči své zahraniční konkurenci, která
srovnatelných programů, jako např. aktivní kurzarbeit v Německu či program
Antivirus na Slovensku, využívat může. Hyundai v říjnu vyrobil 24 300 vozidel
(-8,8 %), u značky ŠKODA to bylo 32 865 vozů (-59,2 %). V dosavadním
průběhu roku bylo vyrobeno 100 856 elektrických vozidel s podílem na
celkové výrobě 11,2 %, v samotném říjnu pak 14,7 %. q

ACEA: Prodej osobních vozů vzrostl do října o 5,7 pct
Počet registrací nových osobních automobilů v České republice za leden až
říjen 2021 meziročně vzrostl o 5,7 % na 174 494. V samotném říjnu trh
vykázal pokles o 24,7 % na 12 670 vozů. Na Slovensku registrace za deset
měsíců dosáhly 64 486 (+3,5 %). V posledním sledovaném měsíci činily 5767
(-13,8 %). Informovala o tom Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA)
s tím, že v celé EU se za leden až říjen registrace zvýšily o 2,2 % na 8,19 mil.
osobních vozidel. V říjnu trh oslabil o 30,3 % na 665 001 vozů. q

CRIF: Úspory firem klesly na 1,27 bil. Kč
Objem vkladů živnostníků u českých bank v průběhu září 2021 klesl na 175
mld. Kč a byl tak o 10 mld. Kč nižší než v srpnu. Vyplývá to z výpočtů CRIF –
Czech Credit Bureau, které provedla na základě dat České národní banky.
Objem úvěrů živnostníků se téměř nezměnil a dosahoval 47 mld. Kč. Úspory
firem se v září podobně jako u živnostníků snížily rovněž o 10 mld. Kč na
1,27 bil. Kč. Objem jejich úvěrů se zvýšil o 28 mld. Kč na 1,18 bil. Kč. Úspory
domácností činily ke konci září 3,01 bil. Kč, o 11 mld. Kč meziměsíčně více.
Objem jejich úvěrů vzrostl o 19 mld. Kč na 1,95 bil. Kč. q

HSBC: Firmy plánují do ESG investovat 117 mld. Kč
Čtvrtina firem v ČR má plán, jak dosáhnout uhlíkové neutrality. Z nich chce
65 % v následujících pěti letech při svém investičním rozhodování zohlednit
kritéria z oblasti životního prostředí, společenské odpovědnosti a řízení
firmy (ESG). Vyplývá to z průzkumu Ipsos pro banku HSBC. Podniky plánují
do roku 2025 v průměru investovat 27 mil. Kč do ESG, což na českém trhu
dohromady činí více než 117 mld. Kč. Mezi hlavní oblasti pro investice patří
v Česku bezemisní energie (48 %), lepší vodohospodářská infrastruktura (42
%) a elektrifikace dopravy (33 %). Pandemie koronaviru zapříčinila i vyšší
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zájem o ESG, 22 % dotázaných uvedlo, že jsou nyní tématu otevřenější.
Nějakou z forem udržitelného financování již využilo 37 % firem a čtyři
z deseti to mají v úmyslu. q

ČBA: Hypotéky včetně refinancovaných dosáhly 40,4 mld. Kč

Pátek 19. listopadu 2021
Aktivní saldo běžného účtu v ročním úhrnu se v posledních měsících
snižuje. q

ČLFA: Nebankovní financování překročilo 113,5 mld. Kč

Banky a stavební spořitelny v říjnu 2021 poskytly hypotéky v celkovém
objemu 40,4 mld. Kč. Nové půjčky činily 31,2 mld. Kč, což je oproti září
nárůst o více než 1 mld. Kč. Vedle toho objem refinancovaných úvěrů klesl
o 1 mld. Kč na 9,2 mld. Kč. Z toho necelých 7 mld. Kč byly refinancované
úvěry z jiných finančních institucí a 2 mld. Kč úvěry refinancované interně.
Úroková sazba u nově poskytnutých úvěrů v říjnu vzrostla na 2,54 %.
Průměrná hypotéka se zvýšila na 3,35 mil. Kč. q

Objem nebankovního financování firem a domácností realizovaný členy
České leasingové a finanční asociace (ČLFA) se za první tři čtvrtletí 2021
meziročně zvýšil o 19,9 % na 113,58 mld. Kč. Prostřednictvím leasingu nebo
úvěrů poskytli podnikům a domácnostem 86,97 mld. Kč. Dalších 26,61 mld.
Kč získali podnikatelé na financování provozu formou factoringu. Celkové
pohledávky členů ČLFA z běžících leasingových a úvěrových kontraktů
dosáhly 246,1 mld. Kč (-0,5 %). Oblast financování podnikatelských investic
vykázala růst o 23 % při objemu 68,65 mld. Kč. q

Fincentrum: Hypotéky přesáhly 32 mld. Kč a sazba 2,5 pct

ČAP očekává škody z povinného ručení 17 mld. Kč

Banky v říjnu 2021 sjednaly 10 065 hypotečních úvěrů v objemu 32,069 mld.
Kč. Pro hypotéku si přišlo o 463 lidí více než v září, meziročně o 1265 více.
Objem vzrostl ve srovnání se zářím téměř o 1,5 mld. Kč a oproti říjnu 2020
o 6,9 mld. Kč. Průměrná výše se od září zvýšila o 2420 Kč na 3 186 238 Kč.
Vyplývá to z šetření Fincentrum Hypoindex s tím, že průměrná úroková sazba
vzrostla o dalších 11 bp na 2,54 %. Od března 2021 se zvýšila o 0,61 pb.
Hypoteční analytik Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora sdělil, že sazby
budou postupně růst až přes hranici 4 %, pravděpodobně budou atakovat i 5
%. Od ledna do října 2021 sjednaly banky hypotéky za více než 355 mld. Kč.
I kdyby došlo ke skokovému útlumu, objem hypoték by se mohl dostat i za
hranici 400 mld. Kč. q

Česká asociace pojišťoven (ČAP) očekává za rok 2021 celkem 265 tis.
řešených případů škod z povinného ručení v objemu 17 mld. Kč. Meziroční
nárůst počtu škod vedoucí ke škodní frekvenci ČAP odhaduje na +3,1 %.
Finanční objem škod na zdraví za celý rok 2021 asociace predikuje na 3,52
mld. Kč. Aktuální počet pojištěných vozidel v ČR dosahuje 8,7 mil., vedle
toho nepojištěných je 149 tis. automobilů (meziročně -8 %). q

BC Index: Průměrná sazba hypoték vzrostla na 2,72 pct
Průměrná úroková sazba hypotéky v říjnu 2021 stoupla o 0,15 pb na 2,72 %.
Vyplývá to z Broker Consulting (BC) Indexu hypotečních úvěrů. Odborníci
předpokládají, že sazby hypoték budou dál růst, jakmile se do nich promítne
listopadové zvýšení sazeb České národní banky o 1,25 pb. Roste i průměrná
výše hypotéky, která aktuálně činí 3 121 000 Kč. Podle údajů Ministerstva
pro místní rozvoj ČR objem sjednaných hypoték za uplynulé tři kvartály 2021
překonal dosavadní celoroční rekordy z předchozích let. Konkrétně hypotéky
přesáhly 300 mld. Kč. q

Růst cen materiálů může zvýšit cenu nemovitostí až o 19 pct
Ceny developerských projektů vzrostly nebo vzrostou až o 19 % vlivem
zdražování stavebních materiálů v důsledku pandemie. Promítá se to
v cenách 74 % dotázaných developerů. V průměru 13 % respondentů
odsunulo realizaci některých staveb s očekáváním, že ceny poklesnou.
Z důvodu přecenění jich realizaci odsunulo 16 %. Ze Studie developerských
společností H2/2021 zpracované analytickou společností CEEC Research
dále vyplývá, že 63 % developerů pozoruje také zdražování výrobků pro
vybavení interiéru, a to průměrně o 10 %. q

PwC: Neekologické firmy odmítá polovina investorů
Tlak na udržitelné podnikání rychle roste i ze strany investorů. Téměř
polovina z nich jasně deklaruje, že nebude investovat do firem, které
nepodnikají dostatečné kroky v environmentální a sociální udržitelnosti
(ESG). Ze studie PwC 2021 Global Investor ESG Survey zároveň vyplývá, že
pro čtyři z pěti investorů je přístup firem v oblasti ESG jedním z rozhodujících
faktorů při rozhodování o investicích. Nejdůležitějším z ESG témat je pro
investory ochrana klimatu a snižování uhlíkové stopy (65 %). Následují
ochrana a zdraví pracovníků (44 %) a zajištění rovnosti a diverzity na
pracovišti (37 %). q

Vlastní kapitál investičních fondů vzrostl na 712,3 mld. Kč
Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci září 2021 činila 712,3
mld. Kč. Oproti srpnu vzrostla o 2,9 mld. Kč (měsíční transakce
představovaly +10,2 mld. Kč) a meziročně o 22,0 %. Největší meziměsíční
změna byla zaznamenána u nemovitostních fondů (+2,2 mld. Kč na 135,5
mld. Kč). Informovala o tom Česká národní banka (ČNB) s tím, že ke konci
září 2021 na území ČR působilo 613 rezidentských investičních fondů.
Z toho bylo 63 akciových, 62 dluhopisových, 76 smíšených, 96
nemovitostních, 310 ostatních a šest fondů bez investiční politiky. q

ČNB: Běžný účet vykázal v září pasivum 10 mld. Kč
Pasivum běžného účtu platební bilance v září 2021 dosáhlo 10 mld. Kč, a to
vlivem pasiva důchodové bilance. Informovala o tom Česká národní banka
(ČNB). Bilance zboží a služeb byla aktivní v objemu 3,4 mld. Kč. V bilanci
prvotních důchodů na straně pasiv tvoří dividendy z přímých investic částku
14,8 mld. Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto pasivní saldo
převodů z ČR do rozpočtu EU ve výši 0,7 mld. Kč. Na kapitálovém účtu příjmy
z rozpočtu EU činily 3,4 mld. Kč. Na kapitálovém účtu je navíc zahrnuta
částka 23,2 mld. Kč. Jde o prostředky finanční podpory ve formě grantové
alokace z Nástroje EU pro oživení a odolnost pro národní plán obnovy ČR.
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ČBA: Za Vánoce Češi utratí průměrně 12 700 Kč
Češi v roce 2021 plánují za vánoční nákupy vydat v průměru 12 700 Kč.
Podle listopadového průzkumu České bankovní asociace (ČBA) chtějí utratit
za dárky v průměru 8058 Kč, za jídlo a pití 3408 Kč a za výzdobu 1206 Kč.
Každý desátý si přitom na vánoční nákupy půjčí. V průměru si chtějí vypůjčit
10 600 Kč. Nejčastěji si na úvěr pořídí spotřební elektroniku (57 %), např.
mobilní telefon nebo PC, ale i hračky pro děti (32 %). Pokud si lidé na dárky
půjčují, chodí nejčastěji do banky (57 %). q

Na ČMKB byly uzavřeny energetické kontrakty za 389 mil. Kč
Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) byly ve 45. týdnu roku
2021 uzavřeny kontrakty na dodávku 183 tis. MWh elektřiny a zemního plynu
pro konečné odběratele v hodnotě 389 mil. Kč. Roční kontrakty elektřiny
s dodávkou v roce 2022 v nízkém napětí uzavíraly s kurzem 3636 Kč/MWh,
ve vysokém napětí na 3874 Kč/MWh. Tříleté kontrakty s dodávkou v letech
2022 až 2024 končily obchodování v nízkém napětí na hodnotě 3 tis.
Kč/MWh, ve vysokém na 3100 Kč/MWh. Roční kontrakty zemního plynu
s dodávkou v roce 2022 končily obchodování v maloodběru i velkoodběru
shodně s kurzem 1700 Kč/MWh. q

OTE: Elektřiny bylo zobchodováno 4446 GWh, více než loni
OTE evidoval od 1. ledna do 14. listopadu 2021 na platformě vnitrodenního
trhu 4446 GWh zobchodované elektřiny. Množství bylo vyšší než za celý rok
2020 (4439 GWh). Jde o zhruba osminásobek ročních hodnot z let 2015 až
2018. Vážený průměr cen za uplynulé období roku 2021 dosáhl zhruba 84,08
eur/MWh. Vývoj v obchodování potvrzoval předpoklady OTE, které vyplývaly
z rekordních výsledků na vnitrodenním trhu od propojení evropského trhu
s elektřinou v listopadu 2019. Rekordní objemy se týkají také denního trhu.
Za říjen bylo zobchodováno dosavadní měsíční maximum 2472,4 GWh. q

Ošetřovné vzrostlo loni téměř sedmkrát: na 11,4 mld. Kč
Výdaje na ošetřovné v roce 2020 meziročně vzrostly o 9,7 mld. Kč na 11,4
mld. Kč. Za nárůstem stojí jak vyšší počet případů, tak úprava podmínek
vyplácení ošetřovného vzhledem k mimořádným vládním opatřením
v souvislosti s epidemií COVID-19. Informoval o tom Český statistický úřad.
V roce 2019 bylo ošetřovné vyplaceno každý měsíc v průměru 46 tis. osob.
Loni měsíční průměr stoupl na téměř 105 tis. osob. Příjmy z pojistného na
nemocenské pojištění klesly o 5,3 % na necelých 34 mld. Kč. Výdaje na
dávky nemocenského pojištění se zvýšily o 42 % a přesáhly 55 mld. Kč. q

MZ: Počet hospitalizovaných s COVID-19 vzrostl na 4440
Počet potvrzených případů v souvislosti s nákazou způsobující onemocnění
COVID-19 se v ČR k 18. listopadu 2021 zvýšil o 14 119 a dosáhl 1 944 400.
Počet hospitalizovaných vzrostl na 4440 z 4296. Za posledních sedm dní
bylo na 100 tis. obyvatel 819 potvrzených případů. Počet zemřelých se zvýšil
na 31 769 z 31 636. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví ČR
(MZ). q

MZ: Vakcinace byla dokončena u 68,2 pct populace 16+
Alespoň jednou dávkou bylo v ČR k 17. listopadu 2021 proti COVID-19
očkováno 6 274 852 osob 16+, což je 70,7 % této populace. Z toho u 6 058
270 osob (68,2 %) bylo očkování dokončeno. V nejmladší sledované věkové
kategorii (12 až 15 let) dosahovala dokončená vakcinace 33,9 % a v kategorii
16 až 29 let 54,1 %. V nejstarší skupině (80+) to bylo 83,8 %. Vyplývá to z dat
Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ). q
Copyright © 2021 Česká informační agentura, s.r.o. (ČIANEWS)

4

