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Měny a burza

Vláda zpřísnila opatření proti COVID-19
Vláda ČR na jednání 20. října 2021 rozhodla o zkrácení platnosti testů na COVID-19. Antigenní testy budou
nyní platné pouze 24 hodin, PCR pak tři dny. S výjimkou dětí do 18 let už také testy nebudou od listopadu
hrazeny ze zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) dále informoval, že provozovatelé restaurací budou muset od listopadu kontrolovat očkování či test. Ve všech interiérech bude od 25.
října nutná ochrana dýchacích cest. 

Měna
CZK/EUR
CZK/USD
CZK/GBP
CZK/CHF

Hodn.
25,62
22,01
30,39
23,96

Vláda schválila novelu zákona o DPH, která umožní osvobodit dodání elektřiny a plynu od 21% DPH na dobu
celého roku 2022, a to s účinností od 1. ledna 2022. Návrh míří do Poslanecké sněmovny PČR. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) to uvedla s tím, že novela umožní plynule navázat na daňový pardon, který
platí do konce letošního roku, kterým kabinet reagoval na prudký nárůst cen komodit na světových trzích. 

PPF prodala 30pct podíl v CETIN singapurskému fondu GIC
PPF Group a globální investiční fond GIC uzavřely dohodu, na základě které získá GIC 30% podíl v CETIN
Group. PPF si ve skupině CETIN, která je poskytovatelem telekomunikační infrastruktury ve střední a východní Evropě, zachovává majoritu 70 %. Vypořádání transakce podléhá schválení příslušnými regulačními
úřady. Na základě dohody nový menšinový vlastník získá odpovídající zastoupení v představenstvu CETIN.
Investiční ředitel GIC Ang Eng Seng věří, že sektor digitální infrastruktury dále poroste a CETIN tohoto rozvoje využije. GIC je globální investiční společnost, která byla založena roku 1981 v Singapuru. Je správcem
singapurských devizových rezerv. 

Panasonic ukončí výrobu televizí, práci ztratí až 1000 lidí
Plzeňský Panasonic ukončí výrobu televizí. ČIANEWS to potvrdil vedoucí Regionálního pracoviště Odborového
svazu KOVO pro Plzeňský a Karlovarský kraj Ivo Kužel s tím, že o práci k 31. březnu 2022 přijde 450 kmenových zaměstnanců. Firma též zruší zhruba 500 míst agenturních zaměstnanců, z nichž většina jsou dle I.
Kužela cizinci. Odbory se nyní připravují na jednání se společností Panasonic o možnostech dalšího vývoje. 

*) Kurzy devizového trhu z předchozího dne.

Akcie

Hodn.

% t/t

AVAST



170,50

1,114

ČEZ



733,00

-0,955

ERSTE



990,00

-0,020

Kofola



316,00

-0,316

KB



859,00

-1,979

Moneta



88,20

0,340

O2 C.R.



248,50

-1,811

PM

 15 800,00

0,633

Stock



113,60

0,704

CZG



534,00

-0,375

VIG



656,50

-0,381

PX index



1341,06

-0,306

Zdroj: BCP Praha

RATING ČR

Rossum získal 100 mil. USD; výzkum umístí v Praze
Český startup Rossum získal od investorů na další rozvoj 100 mil. USD. Firma Miton (jeden z investorů) o
tom informovala s tím, že investiční kolo vedl americký fond rizikového kapitálu General Catalyst. K němu
se přidali stávající investoři Rossumu, britské fondy SeedCamp a Local Globe a český Miton. Získané
prostředky využije Rossum k další expanzi a obsazení pozice světové jedničky v oblasti automatizace mezifiremní komunikace (Automated Business Communication). Technologie s umělou inteligencí lidem šetří
až 90 % manuální práce spojené se zpracováním dokumentů, které proudí mezi firmami. Rossum proto plánuje nabírat v následujících letech stovky vysoce kvalifikovaných lidí v oblastech od výzkumu umělé inteligence přes vývoj produktu až po marketing a obchod. Součástí plánu je také výzkumné centrum v Praze. 

ERÚ prověřuje schopnost dodavatelů energií dostát závazkům
Energetický regulační úřad (ERÚ) požaduje po všech dodavatelích energie doklady o tom, že mají zajištěný
dostatek komodity odpovídající závazkům, které mají vůči spotřebitelům i podnikům. Termín pro zaslání
požadovaných informací byl stanoven do konce příštího týdne. První souhrnné výsledky mimořádného
monitoringu budou k dispozici do konce října 2021. Pokud by se prokázaly závažné problémy na celém
energetickém trhu a nefungovala by konkurence, může ERÚ přistoupit k přímé regulaci. Takový zásah by
musela schválit mj. Evropská komise. 

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

MMR: ČR získá do roku 2027 z eurofondů téměř 1 bil. Kč

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

MF: Návrh rozpočtu s deficitem 377 mld. Kč projedná PSP ČR

Mezičtvrtletně reálně

Kolektivní vyjednání ve ŠKODA AUTO začne v listopadu
Investice do fondů nabízených MMB dosáhly 25 mld. Kč
Růst cen v průmyslu zrychlil ve 3Q21 na 9,0 pct
www.cianews.cz

% t/t
0,390
0,227
0,625
0,835

Pražská burza

Kabinet schválil osvobození elektřiny a plynu od DPH

TOP ZPRÁVY V TITULCÍCH

22. října 2021

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
MMR: ČR získá do roku 2027 z eurofondů téměř 1 bil. Kč
Česká republika vyjednala z evropských fondů pro programové období
2021-2027 téměř 1 bil. Kč. Nad 550 mld. Kč v rámci několika fondů politiky
soudržnosti jde o prostředky na podporu oživení a odolnosti (Národní plán
obnovy), Modernizačního fondu nebo komunitárních programů. Informovalo
o tom Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR), plnící roli Národního orgánu
pro koordinaci, které hostilo jednání zástupců Evropské komise a českých
orgánů odpovědných za čerpání z fondů EU v ČR. q

MF: Návrh rozpočtu s deficitem 377 mld. Kč projedná PSP ČR
Vláda ČR 20. října 2021 podruhé schválila návrh zákona o státním rozpočtu
na rok 2022. Návrh bylo nutné znovu schválit a předložit do Poslanecké
sněmovny PČR (PSP ČR) z důvodu proběhlých parlamentních voleb.
Předpokládaný deficit v roce 2022 bude 376,6 mld. Kč, tedy meziročně
o 123,4 mld. Kč méně. Oproti předběžnému návrhu, který Ministerstvo
financí ČR (MF) zpracovalo v květnu, dochází ke snížení plánovaného
schodku o 13,4 mld. Kč. Navýšil se objem plánovaných investic na 218 mld.
Kč. O zhruba 12 až 14 mld. Kč narostou i výdaje směřující do zdravotní
péče. q

Vláda chce na podporu automotive aktivovat Antivirus
Stát podpoří automobilový průmysl a navazující segmenty. Shodli se na tom
členové tripartity. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD)
sdělila, že pracovní místa v automotive má ochránit program Antivirus 2b,
který pomůže i zaměstnancům malých českých subdodavatelů. Dodala, že
kvůli riziku porušení hospodářské soutěže je nutné předjednat tuto variantu
s Evropskou komisí. Vláda by následně mohla podporu schválit 25. října.
Premiér Andrej Babiš uvedl, že příspěvek by mohl činit 60 % mzdy plus
pojistného, maximálně však 29 tis. Kč na zaměstnance a měsíc. q

Vláda projedná návrh rozpočtu strategického plánu SZP
Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) 25. října 2021 projedná návrh
rozpočtu strategického plánu Společné zemědělské politiky (SZP) na období
2023–2027 a postup zajištění dalších kroků při jeho předkládání
a schvalování Evropskou komisí. Na programu jsou také dotační programy
zemědělství pro rok 2022. q

SZIF vydává zálohové rozhodnutí SAPS, rozdělí 12 mld. Kč
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná vydávat zálohové
rozhodnutí na Jednotnou platbu na plochu (SAPS) ve výši 70 %. Sazba pro
rok 2021 činí 3331,68 Kč na hektar. Zbývající část prostředků žadatelé
dostanou po vydání rozhodnutí o doplatku. Jednotná platba na plochu je
nejrozšířenější zemědělská dotace. V roce 2021 o ni požádalo přes 30 tis.
zemědělců, mezi které bude rozděleno téměř 12 mld. Kč. q

ČNB obnoví prodej části výnosů z devizových rezerv
Česká národní banka (ČNB) od ledna 2022 po devíti letech obnoví prodej
části výnosů z devizových rezerv. Transakce se budou uskutečňovat tak, aby
byl jejich vliv na kurz minimální. Cílem je zpomalit nárůst objemu devizových
rezerv ČNB. Program byl zahájen v dubnu 2004 a pozastaven v listopadu
2012. q

Vlastníci lesů získají 3,6 mld. Kč kompenzací za kůrovce
Vlastníci lesů obdrží od Ministerstva zemědělství ČR (MZe) na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity za rok 2020 celkem 3,6 mld. Kč. Z toho 2 mld.
Kč jdou ze státního rozpočtu, přibližně 1,6 mld. Kč uvolní z vlastních zdrojů
resort zemědělství. Většinu příspěvků dostanou majitelé lesů do konce roku
2021. Ve třetím kole kompenzací podali celkem 12 522 žádostí, což je
meziročně o čtvrtinu více. Dotace se týkají přibližně 30 mil. m3 dříví
z nahodilých těžeb jehličnanů. Výše požadavku dosahuje 11,5 mld. Kč.
Celkově MZe dosud na zmírnění kalamity poskytlo 9,3 mld. Kč, s připočtením
třetího kola téměř 13 mld. Kč. q

MPO zahajuje konzultaci k sítím vysokorychlostního netu
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) zahajuje první kolo veřejné
konzultace k připravované výzvě na podporu výstavby sítí
vysokorychlostního přístupu k internetu v rámci Národního plánu obnovy
(NPO), která bude spolufinancovaná ze zdrojů EU. Ministr průmyslu
a obchodu Karel Havlíček (za ANO) sdělil, že MPO veřejnou konzultaci
vyhlašuje s cílem ochránit stávající nebo nově plánované investice
soukromých investorů před vlivem investic podporovaných z veřejných
zdrojů. Po uzavření a vypořádání připomínek budou navrženy intervenční
oblasti, do kterých může být směrována podpora z veřejných zdrojů.
Vyhlášení výzvy lze očekávat v 1Q 2022. q
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MMR vypsalo tři tendry na digitalizaci stavebního řízení
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) vyhlásilo tři veřejné zakázky, které
formou soutěžního dialogu určí dodavatele kritických složek digitalizace
stavebního řízení. Při výběrovém řízení tak bude možné lépe nastavovat
parametry poptávky a společně s potenciálními dodavateli hledat
nejvhodnější řešení. Dodavatele tak bude možné vybrat nejen na základě
nabídkové ceny i kvality nabízených služeb a rychlosti dodání. Tendry budou
financovány z IROP (0,96 mld. Kč) a z Národního plánu obnovy RRF (1,75
mld. Kč). Projekt digitalizace by mohl začít fungovat v polovině roku 2023. q

MF uvolní 700 mil. Kč pro Covid-Nepokryté náklady
Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) podepsala rozpočtové
opatření, kterým se uvolní 700 mil. Kč pro Ministerstvo průmyslu a obchodu
ČR na program Covid-Nepokryté náklady. V rámci něj byli od začátku roku
2021 podpořeni podnikatelé v covidové krizi celkovou částkou 7 mld. Kč.
Dále z rozpočtové rezervy směřuje 300 mil. Kč pro Ministerstvo kultury ČR.
Peníze budou určené pro Státní fond kinematografie na filmové pobídky
v roce 2021. V letech 2018-2020 byly přilákány filmové projekty částkou 1,13
mld. Kč. q

SP ČR: Podnikatelé jednají o příležitostech na Ukrajině
Podnikatelská mise Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) s padesátkou
tuzemských exportérů od 19. října 2021 doprovází na zahraniční cestě na
Ukrajinu ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO). V Kyjevě
budou podnikatelé jednat o příležitostech mj. v civilním letectví, digitalizaci
průmyslu, strojírenství a IT, zemědělství a bankovnictví. SP ČR misi
organizuje společně s Komorou pro hospodářské styky se zeměmi SNS. K.
Havlíček uvedl, že celkový obrat obchodu mezi ČR a Ukrajinou narostl
v prvních sedmi měsících roku 2021 meziročně o 40 %. Díky tomu se
dorovnala obchodní bilance na úroveň před pandemií. q

P. Fiala: Deficit nemá přesáhnout 300 mld. Kč
Vznikající vládní koalice SPOLU a PirStan plánuje upravit návrh státního
rozpočtu na rok 2022. Deficit by neměl přesáhnout 300 mld. Kč. V pořadu
České televize Otázky Václava Moravce to řekl předseda ODS Petr Fiala
s tím, že vládou Andreje Babiše (ANO) připravený rozpočet se schodkem
376,6 mld. Kč strany vznikající vlády v Poslanecké sněmovně nepodpoří.
Počítá s tím, že ČR vstoupí do příštího roku v rozpočtovém provizoriu, které
má trvat v řádu týdnů až dvou měsíců. q

SPOLU s Piráty a STAN nechtějí vznik megastavebního úřadu
Zástupci koalic SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a Pirátů a STAN zahájili
práce na úpravách schváleného stavebního zákona s cílem zabránit vzniku
nové rozsáhlé úřednické struktury na úrovni krajů. Ta by dle nich mohla ve
výsledku prodloužit nebo ochromit povolování staveb. Podle ODS by měla
norma naopak splňovat původní účel, a to zrychlit povolovací proces.
Jednání se zúčastnili také předseda Asociace krajů Martin Kuba, předseda
Svazu měst a obcí František Lukl, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova
Veronika Vrecionová a předseda Sdružení místních samospráv Stanislav
Polčák. q

Z. Petzl: ČR kvůli nedostatku čipů přijde o 200 mld. Kč
Kvůli prohlubující se čipové krizi nebude letos v ČR vyrobeno přes 250 tisíc
osobních vozidel. Tuzemský autoprůmysl kvůli této globální krizi přijde
o zhruba 200 mld. Kč na tržbách, z toho 120 mld. Kč na straně automobilek
a 80 mld. Kč u dodavatelů. Uvedl to výkonný ředitel Sdružení
automobilového průmyslu (AutoSAP) Zdeněk Petzl s tím, že dosud bylo letos
v ČR vyrobeno 831 653 osobních vozidel, o 2,9 % více než za stejné období
roku 2020. AutoSAP proto apeluje na zavedení dočasné podpory
zaměstnanosti z programu Antivirus, který podpoří nejvíce zasažené podniky
dodavatelského řetězce. q

ABSL: Fluktuace je nižší než před vypuknutím pandemie
Pracovníci v ČR upřednostňují jistotu zaměstnání před změnou. Informovala
o tom Association of Business Service Leaders in the Czech Republic (ABSL)
s tím, že fluktuace v některých oborech klesá. Dle průzkumu Grafton
Recruitment je nejmenší chuť ke změně v oboru IT. Čtvrtina pracovníků
z výroby si práci aktivně hledá a dalších 37 % by využilo dobrou nabídku,
pokud by se jim naskytla. Podle šetření ABSL chtějí více než půl pracovní
doby z domu pracovat čtyři z pěti zaměstnanců, což je o 64 pb více než před
pandemií. Generální ředitel firmy Comdata Jan Nedělník sdělil, že do
zákaznických služeb přišlo v době lockdownu hodně lidí z jiných oborů.
Následně se do svého původního zaměstnání vrátili. Fluktuace je nyní opět
stabilizovaná a meziročně nižší než před vypuknutím pandemie. q
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FIREMNÍ ZPRÁVY
Kolektivní vyjednání ve ŠKODA AUTO začne v listopadu
Odbory ŠKODA AUTO zahájí kolektivní vyjednávání s vedením firmy. Nejprve
se budou začátkem listopadu 2021 zabývat sociálními náklady a roční
pracovní dobou. Vyjednávání o mzdách by mělo následovat v 1Q 2022.
Zástupci zaměstnanců informovali, že vzhledem k pandemii a nedostatku
čipů nelze mít nereálné představy o vysoce růstových hodnotách. V rámci
vyjednávání se zaměří především na zajištění zaměstnanosti. q

Investice do fondů nabízených MMB dosáhly 25 mld. Kč
Počet klientů MONETA Money Bank (MMB), kteří investovali do některého
z 35 bankou nabízených investičních fondů, se v meziročním srovnání zvýšil
o téměř 30 % na bezmála 47 tis. Objem investovaných prostředků vzrostl
o téměř 60 % na 25 mld. Kč. Banka o tom informovala s tím, že největší
zájem je o fondy zaměřené na pozitivní ekologické a sociální dopady, nebo
o fondy, které investují primárně do sektorů zdravotní a sociální péče. Na
špičce zájmu se drží také fondy investující do technologických projektů
a firem. Téměř 15 % obchodů v investicích se od počátku roku 2021
uskutečnilo online, a to buď prostřednictvím internetového bankovnictví
nebo pomocí mobilní aplikace Smart Banka. q

FIXED.zone vstupuje na BCPP, finance využije na expanzi
FIXED.zone obdržela souhlas České národní banky (ČNB) k veřejné nabídce
akcií na Burze cenných papírů Praha (BCPP). Akcie evropského výrobce
příslušenství pro mobilní zařízení bude možné upsat v rámci veřejné nabídky
(IPO) prostřednictvím člena burzy v termínu od 19. října do 2. listopadu
2021. Následně se s akciemi FIXED.zone bude obchodovat na trhu START
BCPP. Zakladatel FIXED.zone Daniel Havner sdělil, že získané prostředky
firma využije pro expanzi do zahraničí a rozvoj vlastní produktové nabídky. q

Ruský řetězec MERE otevřel v ČR první obchody, chce jich 50
Ruská společnost Svetofor otevřela v České republice své první prodejny
MERE, a to na adresách J. E. Purkyně v Mostě a Čs. armády v Příbrami.
V budoucnu chce v tuzemsku mít zhruba 50 obchodů. MERE nabízí sortiment
potravin, drogerie a další zboží jako hračky a potřeby pro domácnost. Firma
buduje partnerství s lokálními dodavateli i velkými výrobci. Maloobchodní
řetězec má v Evropě zastoupení v Rumunsku, Německu, Rakousku, Lotyšsku,
Polsku, Litvě, Ukrajině, Španělsku, Francii a ve Velké Británii. q

MMB úvěrovala přes 50 pct živnostníků z programu COVID III
MONETA Money Bank (MMB) poskytla živnostníkům více než 50 % úvěrů na
provoz z programu COVID III. Uvedl to senior manažer pro Small Business
Petr Kábele s tím, že proces vyřizování žádostí se usnadnil automatizací. Na
úvěry poskytovala 90% záruku Národní rozvojová banka (NRB). S úvěrem na
provoz se zárukou NRB lze automatizovaným procesem získat až 2,5 mil.
Kč. Formou půjčky Express Business jej MONETA nabízí s úrokem od 3,6
% ročně. Banka navíc umožňuje odklad první splátky jistiny až o 3 měsíce.
Žádosti jsou standardně posuzovány do 15 minut od dodání podkladů. q

Avast vykázal za 1-3Q růst tržeb o 8,8 pct na 704 mil. USD
Avast vykázal za 3Q 2021 růst tržeb o 3 % na 232,7 mil. USD. Vyplývá to
z čtvrtletní zprávy o hospodaření s tím, že za celý letošní rok se tržby zvýšily
na 704 mil. USD (+8,8 % organicky). Upravený EBITDA vzrostl ve 3Q o 0,8
% na 127 mil. USD a za celý rok o 8,1 % na 397,1 mil. USD. Upravená EBITDA
marže činila 56,4 %. Firma uvedla, že hlavní segment Consumer Direct
dosáhl zhruba stejných výsledků, jaké očekávala. V ostatních segmentech
byl růst mírnější. Avast dále potvrdil výhled pro rok 2021, který počítá
s růstem tržeb na horní hranici 6-8 % a zhruba stejným procentem upravené
EBITDA marže. q

Hodnota majetku ve Fio fondech přesáhla 1 mld. Kč
Fio investiční společnost ve svých dvou fondech spravuje majetek za více
než 1 mld. Kč. Milníku dosáhla po třech letech od okamžiku, kdy začaly být
podílové listy jednotlivých fondů investorům nabízeny. Ve Fio fondu
domácího trhu je majetek za 250 mil. Kč a ve Fio globálním akciovém fondu
za více než 750 mil. Kč. Obchodní ředitel Fio banky Jan Bláha dodal, že za
rok 2021 má zatím lepší výsledky fond domácího trhu, který aktuálně dosáhl
na zhodnocení přes 30 %. Globální fond překonává sledovaný index MSCI
World a od začátku roku jeho kurz posílil o více než 20 %. q

PRE investuje přes 1,5 mld. Kč; zavádí prvky chytré sítě
Pražská energetika (PRE) investuje více než 1,5 mld. Kč zejména do
energetické sítě. Pro ČIANEWS to uvedl tiskový mluvčí Petr Holubec s tím, že
investice v této finanční výši realizují už mnoho let. Společnost se
v posledních letech soustředí na zavádění prvků chytré sítě. Pracuje na
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dálkových odečtech elektroměrů a na dálkovém řízení jednotlivých prvků,
aby bylo možné trafostanice obsluhovat z místa dispečera. Buduje moderní
kabelovou energetickou síť a zaměřuje se i na posílení kabelové části tak,
aby bylo možné na stožáry lamp pověsit malé dobíjecí stanice
pro elektromobily. Firma očekává celoroční výsledky mírně nad plánovanými
ukazateli. Chybějící zahraniční turistický ruch se projevuje nižší spotřebou
např. u hotelů, restaurací, ale i u letiště. q

Moneta: Hodnota online hypoték přesáhla 10 mld. Kč
Od startu bankovní online služby Refinanso.cz si hypotéku za účelem
refinancování zřídilo z domova zhruba 5300 klientů v objemu více než 10
mld. Kč. Moneta Money Bank informovala, že platforma umožňuje např.
bezplatné online ocenění nemovitostí nebo automatické vygenerování
úvěrových smluv. V 1H 2022 se Moneta chystá plně digitalizovat sjednávání
nových hypoték. Společnost do listopadu 2021 spustí také nový způsob
identifikace klienta. Výkonný ředitel Produktu a marketingu Andrew Gerber
sdělil, že v současné době je čtvrtina hypotečních úvěrů vyřízena přes online
platformu pro refinancování hypoték. q

TEDOM akvíroval FREE. ČR; zahájil dodávky energií
TEDOM získal 100% podíl ve společnosti FREE. Česká republika, kterou
začlenil do své korporátní struktury pod názvem TEDOM energie. Nová
společnost zahájila bezprostředně po svém vzniku prodej elektřiny a plynu
domácnostem i firmám v ČR. Igor Fait, majitel společnosti Jet Investment,
která vlastní i TEDOM, k tomu uvedl, že stát se komplexním dodavatelem
bylo dlouhodobou strategií skupiny. Ta věří v rozvoj decentralizované
energetiky. Díky know-how chce být tím, kdo spojí malé výrobce
a spotřebitele a za transparentních podmínek jim umožní účastnit se trhu
s energiemi. q

Daikin nabídne práci až 300 zaměstnancům
Daikin Plzeň je připraven nabídnout pracovní pozice významné částí
pracovníků, kterým bude ze strany společnosti Panasonic ukončen pracovní
poměr. Informoval o tom provozní ředitel Jan Voch s tím, že dlouhodobě
nabírají na výrobní i technicko-inženýrské pozice. Navíc s rozšířením
výrobního závodu bude potřeba zvýšit počet pracovníků. Podle odhadů
budou schopni nabídnout práci až 300 kmenovým zaměstnancům. q

Portu spravuje 5,2 mld. Kč; eviduje 78 tis. uživatelů
Investiční platforma Portu spustila mobilní aplikaci a plánuje nabídnout
i službu rebalancování portfolií. Aktuálně eviduje 78 tis. registrovaných
uživatelů. Online investiční robo-advisory aplikace spravuje 5,2 mld. Kč.
Měsíčně zaregistruje zhruba 4 tis. nových klientů. Týdenní vklady se
pohybují okolo 110 mil. Kč. Zakladatel a šéf Portu Radim Krejčí k tomu
uvedl, že zájem o investování vzrostl během pandemie. Do konce roku 2021
by dle něj mohla mít platforma pod správou 7 mld. Kč. Má také potenciál
dosáhnout v horizontu pěti let na 30 mld. Kč pod správou. Ty bude generovat
zhruba 200 tis. investorů s průměrnou investovanou částkou 150 tis. Kč. q

DEPO Ventures investoval do litevského startupu Oxus.AI
Investiční skupina DEPO Ventures podpořila litevský startup Oxus.AI.
Platforma je zaměřena na hlasovou analýzu, která detekuje pouze klíčová
slova místo celých vět. Partner DEPO Ventures Michal Ciffra uvedl, že call
centra přijímají každý den celosvětově přes miliardu hovorů a zákaznický
servis je pro firmy stěžejní. Dodal, že obsloužitelný trh činí 300 mil. eur.
Software je navíc možné využít v jakémkoliv jazyce na světě, včetně češtiny.
Od DEPO fondu, andělských investorů a z Norských grantů získal celkem 800
tis. eur. q

DataSentics kupuje francouzská společnost Atos
Francouzská firma Atos dosáhla dohody o převzetí české společnosti
DataSentics, která se specializuje na vývoj podnikových řešení a produktů
v oblasti umělé inteligence a strojového učení (AI/ML). Atos tím rozšíří své
portfolio AI/ML a počítačového vidění o nové produkty. Začlení také
kvalifikovaný tým přibližně 100 datových vědců a inženýrů. Uzavření
transakce se očekává ve 4Q 2021. q

OKD vytěžilo 1,6 mil. tun uhlí; překročilo plán o 10 pct
Pracovníci OKD vytěžili za prvních devět měsíců roku 2021 téměř 1,6 mil. tun
uhlí. Společnost tak překročila svůj byznys plán o více než 10 %. Do konce
letošního roku je naplánováno vytěžit celkem 1,99 mil. tun uhlí. Výnosy za
stejné období dosáhly 5,5 mld. Kč, což je více než původní plán pro celý rok
2021. Předsedkyně představenstva Vanda Staňková sdělila, že ceny
prémiového koksovatelného uhlí meziročně vzrostly až o 300 %.
V současnosti dosahují až 400 USD za tunu. Uhlí z OKD míří také na
Slovensko, do Polska i Rakouska. Výkonný ředitel Radim Tabášek uvedl, že
uhlí na rok 2021 je vyprodáno, v tuto chvíli pracují na obchodech pro rok
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2022. OKD stále plánuje ukončení aktivní těžby uhlí ke konci roku 2022. Ve
firmě platí přísná protiepidemická opatření. q

CP4U buduje síť doručovacích boxů OX.point za 0,5 mld. Kč
Síť doručovacích boxů OX.point bude mít do konce roku 2022 po ČR více než
1000 výdejních míst a vize počítají i se zahraničním působením. Síť je určena
pro všechny e-shopy a dopravce. Do projektu investuje společnost CONTEG
Payment4U (CP4U), která stojí za boxy OX.point, přes 0,5 mld. Kč. CEO
Zdeněk Vacek sdělil, že první rozvojovou fázi, která se pohybuje v částce
okolo 15O mil. Kč, firma investuje z vlastních zdrojů, a následně počítá
s bankovním úvěrem. Nyní má domluvených téměř 600 míst. Výdejní boxy se
objeví na stovce čerpacích stanic MOL. Podnik je ve fázi vyjednávání
s partnery, mezi které patří Česká pošta, Weedo či Lockers.ai. Spuštění celé
sítě s prvními e-shopy a dopravci je předpokládáno do konce roku 2021.
Paralelně CP4U buduje partnerskou síť pro online supermarket Rohlík,
kterým dodává chlazené boxy. q

Dodávky Philip Morris do ČR ve 3Q21 klesly o 9,5 pct
Philip Morris International (PMI) evidoval ve 3Q 2021 pokles objemu prodejů
tabákových výrobků na českém trhu o 9,0 %. Důvodem byl mj. růst cen
spojený s navýšením daně. Celý trh EU klesl o 0,1 %. Celkový objem dodávek
PMI na trh EU se snížil o 2,7 % na 49,0 mld. kusů, v ČR dodávky klesly o 9,5
%. Za devět měsíců roku 2021 vykázal český trh pokles o 10,1 %, trh EU rostl
o 0,7 %. Dodávky do ČR klesly o 12,2 %, EU rostla o 0,3 % na 140,6 mld. kusů.
Za 1-3Q 2021 vykázal PMI čisté výnosy ve výši 23,30 mld. USD (meziročně
+9,7 %). V samotném 3Q rostly o 9,1 % na 8,12 mld. USD. Provozní zisk za
devět měsíců činil 10,02 mld. USD (+14,4 %) a ve 3Q dosáhl 3,45 mld. USD
(+6,5 %). q

Fio banka chystá emisi dluhopisů za minimálně 500 mil. Kč
Fio banka plánuje do konce roku 2021 vydat dluhopisy v objemu minimálně
500 mil. Kč. Historicky první emise bondů Fio banky je určena především
retailovým investorům. Zájemci je budou moci nakoupit na kterékoliv
pobočce nebo online prostřednictvím Internetbankingu či investiční aplikace
e-Broker. Emise bude veřejně obchodovaná na české burze RM-SYSTÉM.
Obchodní ředitel Jan Bláha sdělil, že banka požádala Českou národní banku
o schválení prospektu. Vydá cenné papíry za účelem navýšení kapitálu
z důvodu plnění regulatorního minimálního požadavku na kapitál a způsobilé
závazky (MREL). q

Fond Raiffeisen získal datové centrum T-Mobile v Hostivaři
Raiffeisen realitní fond rozšířil své nemovitostní portfolio o datové centrum
T-Mobile Czech Republic, objekt DC7 v pražské Hostivaři. Centrum navíc
nabízí energetickou efektivitu PUE 1.3 a standard dostupnosti na úrovni TIER
3. DC7 bylo vybudováno skupinou Apollon Property a od roku 2018 slouží
svému provozovateli, operátorovi T-Mobile. Transakci zprostředkovala
Knight Frank. Raiffeisen investiční fond dosáhl v říjnu 2021, i v souvislosti
s touto transakcí, velikosti 3 mld. Kč. q

UPS otevřela v Ostravě logistické centrum na skladování léků
UPS otevřela v Ostravě své první logistické centrum v České republice
zaměřené na segment zdravotnictví. Areál o rozloze 3800 m2 je vybaven
moderními technologiemi a odpovídá požadavkům správné distribuční praxe
(GDP). Nachází se zde také prostory s kontrolovanou teplotou pro přepravu
a skladování léků a biologických látek citlivých na výkyvy teploty. Služby
centra využijí nemocnice a lékárny po celém Česku, na Slovensku, v Polsku
a Maďarsku. UPS za dobu pandemie doručila více než 600 mil. vakcín proti
COVID-19 ve více než 100 zemích. Do konce roku 2021 chce doručit nejméně
1 mld. vakcín. q

Alza.cz otevřela nové logistické centrum
Alza.cz otevřela nové logistické centrum v GLP Parku v Chrášťanech. Jeho
součástí je showroom specializovaný na velké domácí spotřebiče i AlzaDrive
pro bezkontaktní odběr zboží přímo z automobilu. Showroom na ploše 1200
m2 nabízí 20 tis. produktů připravených k okamžitému odběru. Celkem bude
v novém areálu uloženo 120 tis. druhů zboží. Centrum nabízí skladovou
plochu o velikosti 19 tis. m2, kterou zvyšuje o dalších 18 tis. m2 vestavěný
mezanin. To umožní v tomto skladu držet ve špičce pro vánoční sezonu
zásobu více než 10,6 mil. kusů zboží a několik set velkých domácích
spotřebičů. q

Třinecké železárny dokončily investici za 650 mil. Kč
Zafoukáním vysoké pece číslo 6 (VP6) po 60 dnech skončila rekonstrukce a
oprava jedné ze dvou primárních technologií Třineckých železáren. Šlo
o největší investici letošního roku. Celkové náklady rekonstrukce a opravy
dosáhly 650 mil. Kč. Poslední generální oprava na VP6 proběhla
v roce 1999. Pec od té doby vyrobila přes 22 mil. tun surového železa. Ročně
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VP6 vyrobí více než jeden mil. tun surového železa, které směřuje
ke zkujnění na ocelárny a pak na válcovny Třineckých železáren, kde vznikají
už konkrétní výrobky či polotovary. Denní kapacita je průměrně 3000 tun. q

CE Industries převzala srbskou chemičku Beohemija
CE Industries koupila 100% podíl srbské firmy Beohemija, jež vyrábí
chemické přípravky pro domácnost. Informovala o tom Beohemija. Do jejího
portfolia patří značky DUEL, Spin nebo Scalla. q

MAKRODATA A PRŮZKUMY
Růst cen v průmyslu zrychlil ve 3Q21 na 9,0 pct
Ceny zemědělských výrobců se ve 3Q 2021 mezikvartálně nezměnily.
Vzrostly ceny průmyslových výrobců (+3,5 %) a ceny stavebních prací
(odhadem +3,2 %). Ceny tržních služeb pro podniky klesly o 0,3 %. Ukazují to
data Českého statistického úřadu. Meziročně se zvýšily ceny zemědělských
výrobců (+7,1 %), průmyslových výrobců (+9,0 %; 2Q: +5,3 %), stavebních
prací (odhadem +6,3 %) i tržních služeb pro podniky (+1,3 %). q

Průmyslové ceny rostly o 9,9 pct; stavební o 6,8 pct
Ceny průmyslových výrobců byly v září 2021 meziročně vyšší o 9,9 %. Z dat
Českého statistického úřadu vyplývá, že růst cen byl nejvyšší od roku 1993.
Zemědělští výrobci meziročně podražili o 8,4 %. Ceny stavebních prací
stouply o 6,8 % a tržních služeb pro podniky o 1,6 %. Meziměsíčně se ceny
průmyslových výrobců zvýšily o 0,7 % a stavebních prací o 0,6 %. Ceny
zemědělských výrobců a tržních služeb vzrostly shodně o 1,2 %. Podle údajů
Eurostatu za srpen 2021 došlo k nárůstu cen v průmyslu ve všech zemích
EU. V ČR růst dosáhl 9,3 % a na Slovensku 7,0 %. q

Analytici: Zvýšení cen výrobců značí další růst sazeb
Vysokoinflační prostředí s významným příspěvkem nákladových faktorů ve
výrobní sféře pokračuje a riziko přelití do dalších cen zůstává značné.
V reakci na data Českého statistického úřadu to konstatoval hlavní ekonom
Komerční banky Jan Vejmělek. Hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček uvedl, že
kombinace zdražujících stavebních prací a stavebních materiálů povede
k dalšímu růstu cen nemovitostí. Analytik Raiffeisenbank David Vagenknecht
se domnívá, že zářijová data o cenách výrobců jsou jasným signálem pro
potřebu dalšího utažení měnové politiky. Trh nyní dle hlavního ekonoma
Trinity Bank Lukáše Kovandy očekává, že za 12 měsíců bude základní sazba
České národní banky až na úrovni 3,0 %, tedy nejvýše od roku 2008. Zároveň
s tím upozorňuje na reálnou hrozbu určité inflační spirály. q

AutoSAP: Výroba osobních vozů do září vzrostla na 831 653
Počet osobních vozidel vyrobených v ČR za 1-3Q 2021 meziročně vzrostl
o 2,9 % na 831 653. Ve srovnání s rokem 2019 je to o 235 456 méně. Na
aktuální produkci se největší měrou podílí ŠKODA AUTO (514 309 vozů; -3,7
%). Značka Toyota vyrobila 110 044 automobilů (-0,5 %) a Hyundai 207 300
vozů (+26,8 %). Z celkového počtu vyrobených automobilů bylo 90 856
elektrických. Segment autobusů za 1-3Q oslabil o 1,2 % na 3475. Nejvíce
z toho vyprodukovalo IVECO (3179; -1,1 %). Výroba nákladních vozů
reprezentovaná značkou TATRA klesla o 4,0 % na 875 automobilů. Produkce
motocyklů, které se věnuje JAWA Moto, vzrostla o 114 % na 811 strojů. Oddíl
přípojných vozidel posílil o 10,5 % na 24 310 přívěsů a návěsů. Informovalo
o tom Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP). q

ACEA: Prodej osobních vozů v ČR v 1-3Q vzrostl o 9,1 pct
Počet registrací nových osobních automobilů v České republice za leden až
září 2021 meziročně vzrostl o 9,1 % na 161 824. V samotném září trh vykázal
pokles o 16,2 % na 14 165 automobilů. Na Slovensku registrace za devět
měsíců dosáhly 58 719 (+5,6 %). V posledním sledovaném měsíci činily 5797
(-8,7 %). Informovala o tom Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA)
s tím, že v celé EU se za 1-3Q registrace zvýšily o 6,6 % na 7,52 mil. osobních
automobilů. V září trh oslabil o 23,1 % na 718 598 vozů. q

Registrace ŠKODA v EU, EFTA a UK v 1-3Q vzrostly o 1,5 pct
Značka ŠKODA za leden až září 2021 zvýšila počet registrací nových
osobních vozidel na trzích EU, EFTA a UK meziročně o 1,5 % na 473 731. Její
tržní podíl klesl o 0,2 pb na 5,2 %. V září se registrace ŠKODA AUTO na
daných trzích snížily o 40,1 % na 38 694 vozidel. Tržní podíl české značky
klesl na 4,0 % z 5,0 %. Vyplývá to z dat prezentovaných Evropskou asociací
výrobců automobilů (ACEA). q

Na výzkum se vydalo rekordních 113,4 mld. Kč; 1,99 pct HDP
Výdaje na výzkum a vývoj (v+v) v Česku dosáhly v roce 2020 rekordních
113,4 mld. Kč. Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ) s tím, že
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s ohledem na pandemii koronaviru byl rok ve znamení hospodářské recese.
Jeho předseda Marek Rojíček uvedl, že výdaje na v+v se ve vztahu k HDP
dostaly na rekordních 1,99 %, čímž se Česko přiblížilo průměru Evropské
unie, který se pohybuje těsně nad 2 % HDP. Nejvíce prostředků se v Česku
vynakládá v podnicích, především v automobilovém průmyslu a v oblasti ICT
( 69,1 mld. Kč). Na konci roku 2020 působilo ve v+v celkem 118 tis.
pracovníků, což byl meziroční nárůst o 1 %. q

Fincentrum: Hypotéky přesáhly 323 mld. Kč, sazby dál rostou
Banky v září 2021 poskytly 9602 hypotečních úvěrů za 30,57 mld. Kč. Objem
hypoték meziměsíčně klesl o desetinu a počet úvěrů o 8 %. Hypoteční trh do
konce září vykázal objem sjednaných hypoték 323,35 mld. Kč. Vyplývá to
z Fincentrum Hypoindexu. Průměrná úroková sazba vzrostla o 11 bazických
bodů na 2,43 % p. a. Růst sazby oproti srpnu 2021, kdy se zvýšila o 9
bazických bodů, zrychlil a akcelerovat by měl i v dalších měsících.
Specialista oddělení produktového managementu Fincentrum & Swiss Life
Select Jiří Sýkora řekl, že nabídkové sazby bank se blíží hranici 4 %. q

ČNB: Kapitál 612 investičních fondů překročil 695 mld. Kč
Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci srpna 2021 činila
695,3 mld. Kč. Oproti červenci vzrostla o 9,3 mld. Kč (měsíční transakce
představovaly +4,1 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020
hodnota kapitálu fondů vzrostla o 20,2 %. Největší meziměsíční změna byla
zaznamenána u ostatních fondů, u kterých se hodnota zvýšila o 7,0 mld. Kč
na 118,8 mld. Kč. Informovala o tom Česká národní banka (ČNB) s tím, že ke
konci srpna 2021 působilo na území ČR 612 rezidentských investičních
fondů. Z toho bylo 62 akciových, 62 dluhopisových, 77 smíšených, 96
nemovitostních, 309 ostatních a 6 bylo fondů bez investiční politiky. q

HPH firem se díky oživení zvýšila ve 2Q21 o 114,7 mld. Kč

Pátek 22. října 2021
Banky a spořitelny poskytly hypoteční úvěry za 29,4 mld. Kč
V září 2021 poskytly banky a stavební spořitelny nové hypoteční úvěry
v objemu za 29,4 mld. Kč. Průměrná hypoteční sazba vzrostla o 0,12 pb na
2,43 % pa. Objem refinancovaných úvěrů dosáhl 7,7 mld. Kč. Úroková sazba
u těchto úvěrů byla v září na úrovni 2,28 % (oproti 2,17 % v srpnu). Vyplývá to
z dat ČBA Hypomonitoru České bankovní asociace (ČBA). Hlavní ekonom
ČBA Jakub Seidler sdělil, že růst hypotečních sazeb v příštích měsících dále
zrychlí a poměrně brzy překročí 3% hranici. q

D&B: Počet daňově nespolehlivých firem se zvýšil o 7 pct
Ke konci 3Q 2021 bylo v ČR registrováno 23 095 subjektů, které nespolehlivě
odvádí DPH nebo závažným způsobem porušují povinnosti vztahující se ke
správě daně. To je o 7 % více než ve srovnatelném období roku 2020.
Vyplývá to z analýzy Dun & Bradstreet (D&B). Analytička Petra Štěpánová
upřesnila, že v tuzemsku je v současnosti 5160 nespolehlivých plátců DPH
a 17 935 nespolehlivých osob. Z téměř 504 tis. firem registrovaných v ČR,
z nichž DPH odvádí necelá polovina, je na seznam problémových podniků
zařazeno 17 989. Druhou nejpočetnější skupinu tvoří OSVČ, je jich celkem
2554. q

MF: Financování výpůjční potřeby dosáhlo 557,7 mld. Kč
Financování hrubé výpůjční potřeby ČR v 1-3Q 2021 dosáhlo 557,7 mld. Kč.
Informovalo o tom Ministerstvo financí ČR (MF). Za celý rok 2020 to bylo
646,3 mld. Kč a za rok 2019 celkem 309,4 mld. Kč. Financování se
uskutečňovalo zejména prodejem státních dluhopisů na domácím trhu.
Hrubá emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů za 1-3Q
činila 477,8 mld. Kč. Jak již dříve ČIANEWS informovala, hrubý státní dluh
koncem sledovaného období dosáhl 2333,9 mld. Kč. (2020: 2049,7 mld. Kč;
2019: 1640,2 mld. Kč). q

Hrubá přidaná hodnota (HPH) nefinančních podniků se ve 2Q 2021
mezičtvrtletně zvýšila o 37,3 mld. Kč. Zejména nízká srovnávací základna
ovlivnila vysoký meziroční přírůstek ve výši 114,7 mld. Kč. Informoval o tom
Český statistický úřad. Návrat ekonomiky ke standardnímu režimu fungování
byl spojen s růstem mzdových nákladů o 42,2 mld. Kč. Mzdové příjmy
domácností stouply o 62,7 mld. Kč. Analytička Karolína Zábojníková řekla,
že znovuotevření obchodů vedlo k silnému nárůstu spotřeby. Investice
domácností byly vyšší o 14 mld. Kč. Ekonomické oživení přineslo i navýšení
příjmů vládních institucí, a to o 81,5 mld. Kč. q

Zemědělci odhadem sklidili o 1,4 pct obilovin méně

Zadlužení vládních institucí dosáhlo 37,7 pct HDP

Analytici: Ceny zemědělských produktů porostou

Vládní instituce ČR v roce 2020 hospodařily se schodkem 318,0 mld. Kč.
Vyplývá to z potvrzených dat Českého statistického úřadu po konzultaci
s Eurostatem. Odpovídá to -5,6 % HDP. Konsolidovaný hrubý dluh sektoru
dosáhl 2 149,4 mld. Kč (37,7 % HDP). q

Pečivo citelně podraží, přestože úroda obilovin je nadprůměrná. V reakci na
statistická data to uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda s tím, že
zemědělská výroba zdražuje nejen kvůli rostoucím cenám hnojiv, ale obecně
energií, dále kvůli nutnosti vyplácet vyšší mzdy pracovníkům v zemědělství,
kvůli zdražování obalových materiálů nebo krmných směsí. Hlavní ekonom
BH Securities Štěpán Křeček doplnil, že vyšší ceny lze očekávat i u brambor
a oleje. Úroda řepky je o 19,2 % nižší, než činí průměr za poslední dekádu.
Jedná se o nejhorší úrodu od roku 2006. q

Shoptet: Obrat více než 42. tis. e-shopů vzrostl k 47 mld. Kč
Obrat českých e-shopů ve 3Q 2021 dosáhl 46,77 mld. Kč, což je o 20 % více
než v předpandemickém roce 2019. Během léta, které je obvykle nejslabším
obdobím roku, přibylo v ČR 2860 nových online obchodů. Podle společnosti
Shoptet jich v tuzemsku aktuálně funguje 42 173. CEO Shoptet Samuel Huba
sdělil, že situace okolo koronaviru pomohla odvětví e-commerce
k rychlejšímu růstu. Tempo ve 3Q sice zpomalilo, ale v meziročním srovnání
se obrat e-shopů stále zvyšuje. Služby Shoptet nyní využívá přes 28 tis.
internetových obchodů v ČR, SR a Maďarsku. q

BNP: Hodnota investic do realit dosáhne 2 mld. eur
Celková hodnota investičních transakcí do nemovitostí v ČR za rok 2021 by
měla dosáhnout 2 mld. eur. Vyplývá to z reportu poradenské společnosti
BNP Paribas Real Estate s tím, že do bilance se totiž stále viditelněji
promítají rezidenční nemovitosti. Za ně investoři od ledna zaplatili již přes
100 mil. eur a za veškeré komerční prostory to ve 3Q bylo 382 mil. eur.
Největší transakce se však od července do září odehrály v tradičnějších
segmentech. Tou hlavní se stal převod čtyř logistických hal společnosti P3
Logistic Parks o celkové ploše 88 tis. m2 na čínského investora CGL
Investment Holding Corporation. q

GF: Stavební spořitelny sjednaly o 37 pct více smluv
Stavební spořitelny v září 2021 sjednaly 32 011 nových smluv, meziročně
o 36,9 % více. Celková cílová částka sjednaných smluv činila 21,6 mld. Kč,
což je méně než polovina částek sjednaných v srpnu, ale oproti září 2020
více o 23,4 %. Ředitel Golem Finance (GF) Libor Vojta Ostatek doplnil, že
spořitelny sjednaly 5788 nových úvěrů (meziročně +22,7 %). Jejich celkový
objem stoupl o 62,4 % na 9,63 mld. Kč. Průměrná výše půjčky se zvýšila
o 406 687 Kč na 1,66 mil. Kč. V součtu od začátku roku spořitelny poskytly
51 170 úvěrů za 83,74 mld. Kč. Za celý rok 2020 to bylo za 68 mld. Kč. q
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Zemědělci k 15. září 2021 sklidili 8,0 mil. tun obilovin včetně kukuřice.
Vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. Produkce je meziročně
o 1,4 % nižší. Důvodem poklesu je jak nižší hektarový výnos 6,03 t/ha
(-0,5 %), tak menší plocha osetá obilovinami 1,33 mil. ha (-0,9 %). Letošní
odhadovaná sklizeň obilovin včetně kukuřice je o 2,6 % vyšší než průměr
sklizní za posledních 10 let. Očekávaná sklizeň brambor činí 672 tis. tun
(meziročně -3,5 %). Predikovaná sklizeň cukrovky dosahuje téměř 4 mil. tun
(+8,8 %). q

Počet lidí v SOLUS klesl na 463 tisíc; dluží 35,6 mld. Kč
Počet dospělých občanů ČR s dluhem po splatnosti zapsaným v Registru
fyzických osob SOLUS ve 3Q 2021 meziročně klesl z 520 tis na 463 tis. To je
5,23 % dospělé populace. O rok dříve to bylo 5,81 %. Nejvíce spotřebitelů
s dluhem po splatnosti eviduje SOLUS v Ústeckém a Moravskoslezském
kraji, téměř třetinu z celkového počtu. Celková suma závazků po splatnosti
dosahovala ke konci září 35,6 mld. Kč. Tajemník sdružení SOLUS Jan Stopka
připomněl, že před 10 lety bylo v registru zapsáno přes 1 mil. spotřebitelů
s dluhem po splatnosti. q

MZ: Počet hospitalizovaných s COVID-19 vzrostl na 726
Počet potvrzených případů v souvislosti s nákazou způsobující onemocnění
COVID-19 se v ČR k 21. říjnu 2021 zvýšil o 3276 a dosáhl 1 718 808. Počet
hospitalizovaných vzrostl ze 701 na 726. Potvrzených případů za posledních
sedm dní na 100 tis. obyvatel bylo 134. Celkový počet zemřelých se zvýšil
z 30 583 na 30 587. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví ČR
(MZ). q

MZ: Vakcinace byla dokončena u 66,4 pct populace 16+
Alespoň jednou dávkou vakcíny proti nemoci COVID-19 bylo k 20. říjnu 2021
v ČR očkováno 5 988 980 osob starších 16 let. Představuje to 67,5 % této
populace. Z toho u 5 894 318 lidí byla vakcinace dokončena (66,4 %).
V nejmladší sledované věkové kategorii (12 až 15 let) dosahovala
dokončená vakcinace 31,3 % a v kategorii 16 až 29 let 51,1 %. V nejstarší
skupině (80+) to bylo 81,2 %. Vyplývá to z dat Ministerstva zdravotnictví ČR
(MZ). q
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