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Měny a burza

Vláda vyhlásila nouzový stav, zpřísnila protiepidemická opatření
Vláda v demisi premiéra Andreje Babiše (ANO) vyhlásila na mimořádném jednání nouzový stav pro území ČR. Má platit 30 dní od půlnoci 25. listopadu 2021. Zároveň s tím kabinet schválil přísnější omezení.
Například restaurace, bary i kluby budou muset zavírat ve 22 hod. Konzumace alkoholu na veřejnosti bude
zakázána, stejně jako vánoční trhy vyjma prodeje stromků a ryb. Hromadných kulturních a sportovní akcí
se bude smět účastnit maximálně 1 tis. lidí, společenských do 100. 

Vláda v demisi schválila podporu pro firmy a živnostníky zasažené protipandemickými opatřeními. Při poklesu tržeb minimálně o 30 % budou firmy moci čerpat 40 % z nepokrytých nákladů nebo 300 Kč zaměstnance a den. Živnostníci budou mít nárok na kompenzační bonus 1000 Kč denně. Za období 22. listopadu
až 31. ůedna může jít až o 71 tis. Kč. Spuštěn bude také program Antivirus B. 

Akcionáři Avastu schválili spojení s NortonLifeLock
Akcionáři Avastu schválili prodej firmy do rukou americké společnosti NortonLifeLock. Hodnota transakce,
kterou již odsouhlasilo americké ministerstvo spravedlnosti, dosahuje téměř 200 mld. Kč. Pro spojení hlasovalo přes 86 % akcionářů držících dohromady 94% podíl. Dokončení transakce po schválení regulátory
v dalších zemích se očekává v polovině roku 2022. 

Moneta dohodla s PPF úpravy akvizice skupiny Air Bank
Moneta Money Bank se dohodla se skupinou PPF na upravených podmínkách akvizice Air Bank, českého
a slovenského Home Creditu a Benxy. Obě strany v ní budou pokračovat za kupní cenu 25,9 mld. Kč. Bylo
také domluveno financování minimálně 80 % ceny prostřednictvím navýšení vlastního kapitálu společnosti
Moneta vydáním nových akcií. Navýšení kapitálu má za cíl získání dodatečných finančních prostředků v minimální výši 20,95 mld. Kč. V důsledku uvedené emise by se celkový počet akcií obchodovaných na Burze
cenných papírů Praha zvýšil ze stávajících 511 mil. akcií na 766,5 mil. Pokud akcionáři Monety svého přednostního práva v prvním kole navýšení vlastního kapitálu nevyužijí, zavázala se skupina PPF upsat všechny
neupsané nové akcie v druhém kole za emisní kurz 90 Kč za jednu akcii. 

Kabinet odsouhlasil mimořádný příspěvek k nemocenské
Vláda ČR schválila na svém mimořádném zasedaní 19. listopadu 2021 návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na opětovné zavedení mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené
karanténě (tzv. izolačku). Zaměstnanci bude v tom případě příslušet za každý kalendářní den příspěvek
ve výši 370 Kč. Nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání karantény. Vyplácen má být nejdéle do 30. června 2022. Návrh zákona projedná Poslanecká sněmovna a Senát. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR dále informovalo, že se počítá s účinností již dnem jeho vyhlášení. 

Fondy Apollo získají za 300 mil. eur 5,5pct podíl v CPIPG
Fondy Apollo získají podíl zhruba 5,5 % v CPI Property Group (CPIPG). Transakce se uskuteční prostřednictvím vydání nových akcií, ke kterému by mělo dojít do konce roku 2021. Hodnota investice činí 300 mil.
eur. Vedle toho nové akcie posilující kapitál CPIPG upíše také majoritní vlastník skupiny Radovan Vítek,
a to v objemu 150 mil. eur. Po tomto navýšení bude R. Vítek ovládat 93,90 % základního kapitálu CPIPG. 

ČNB zvýší proticyklickou kapitálovou rezervu na 2 pct
Koalice SPOLU a PirSTAN představily plán boje s covidem
Sekyra Group za 1 mld. Kč postaví byty na pražském Opatově
ČEZ žádá úřady o povolení akvizice německé Belectric Group
Thein investuje do vodíku, zakládá Hydrogenic Technology
MMF: HDP v roce 2021 vzroste o 2,6 pct
www.cianews.cz

Měna
CZK/EUR
CZK/USD
CZK/GBP
CZK/CHF

Hodn.
25,48
22,70
30,22
24,31

% t/t
-0,078
-0,264
-0,529
-0,041

*) Kurzy devizového trhu z předchozího dne.

Pražská burza

Kabinet schválil podporu firmám a živnostníkům
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Zdroj: BCP Praha

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
%
2,8
8,1
-2,4
-4,8

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

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

%
1,4
1,0
-0,3
0,6
Zdroj: ČSÚ, očištěná data
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HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA
ČNB zvýší proticyklickou kapitálovou rezervu na 2 pct
Poskytovatelé hypotečních úvěrů budou od 1. dubna 2022 opět povinni
dodržovat limity příjmového ukazatele DTI a ukazatele dluhové služby DSTI.
O nastavení limitů rozhodla Bankovní rada ČNB. Limit DTI (celkový dluh
žadatele) bude činit 8,5 (9,5 pro žadatele mladší 36 let). Limit DSTI (poměr
mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým
měsíčním příjmem) bude 45 % (50 % pro žadatele mladší 36 let). ČNB
snižuje horní limit ukazatele LTV na 80 % (90 % pro žadatele mladší 36 let).
Zároveň od 1. ledna 2023 zvýší sazbu proticyklické kapitálové rezervy bank
o 0,5 pb na 2 %. q

Koalice SPOLU a PirSTAN představily plán boje s covidem
Koalice SPOLU a PirSTAN představily vlastní plán boje s onemocněním
COVID-19. Plán má tři úrovně z hlediska času - okamžité, střednědobé
a dlouhodobé. Mezi okamžitá opatření spadá s účinností do poloviny
prosince 2021 finanční podpora nemocnicím za zvýšené náklady spojené
s péčí o covidové pacienty. Mělo by dojít k přijetí kompenzační úhradové
vyhlášky po vzoru té z předchozí vlny. Střednědobá opatření s účinností od
konce roku 2021 do konce 1Q 2022 mají obsahovat kompenzační schémata
pro podnikatele, kulturní sféru i zaměstnance (nemocenská, ošetřování člena
rodiny) kvůli opatřením přijímaným vládou, a zpružnění pracovního práva.
V rámci dlouhodobých opatření by měl vzniknout Covid fond na financování
nákladů státu spojených s řešením epidemie. q

ČNB: Banky v rámci COVID III schválily úvěry za 43 mld. Kč
Banky v ČR k 31. říjnu 2021 schválily v rámci státního záručního programu
COVID II nefinančním podnikům 3151 žádostí o úvěry za 14,16 mld. Kč.
Vyplývá to z údajů České národní banky (ČNB). V rámci programu COVID
PRAHA šlo o 302 žádostí v celkové hodnotě 1,56 mld. Kč. Zájemci o podporu
z programu COVID III odeslali 10 574 žádostí. Banky jich dosud schválily
6565 za 42,55 mld. Kč. Celkový počet podaných žádostí v programu COVID
EGAP dosáhl 169. Zájemcům jich bylo schváleno 122 v objemu 17,0 mld.
Kč. q

MŽP rozdělí přes 1,75 mld. Kč na efektivní nakládání s vodou
O dotace zaměřené na návrat vody do krajiny bude možné žádat od 12. ledna
2022 prostřednictvím Národního programu Životní prostředí. Ministerstvo
životního prostředí ČR (MŽP) informovalo, že finance v objemu více než 1,75
mld. Kč poputují z Národního plánu obnovy. Pro kraje, obce, státní
a neziskové organizace a další žadatele je vyhrazena téměř 1 mld. Kč na
projekty řešící hospodaření s dešťovou vodou a 762 mil. Kč je alokováno pro
město Brno. Výzva potrvá do 31. srpna 2022, nebo do vyčerpání alokace.
Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) sdělil, že z národních
a evropských zdrojů MŽP podpořilo v této oblasti od roku 2014 více než 21,5
tis. projektů částkou přes 16,5 mld. Kč. q

Vláda schválila návrh na zavedení krizového ošetřovného
Vláda 19. listopadu 2021 schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí
Jany Maláčové (ČSSD) na krizové ošetřovné, které bude opět zavedeno
v souvislosti s vysokým nárůstem pozitivně testovaných dětí a uzavíraných
škol či jejich částí. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV)
informovalo, že díky tomuto návrhu budou mít rodiče, kteří jsou doma se
svými dětmi, nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školy nebo třídy
a nebo při nařízení individuální karantény dítěti. Ošetřovné bude navýšeno na
80 % denního vyměřovacího základu. Rodiče dostanou minimálně 400 Kč na
den. Krizové ošetřovné se bude vztahovat i na tzv. dohodáře, kteří odvádí
pojistné. Vláda navrhuje platnost na období od 1. listopadu 2021 do 28.
února 2022. q

M. Kupka: Prioritou jsou Pražský okruh a dálnice D35
Nastupující vláda má mezi dopravními stavbami jako priority stavby
Pražského okruhu a dálnice D35. Na setkání lídrů českého stavebnictví to
uvedl kandidát na ministra dopravy Martin Kupka (ODS). Stěžejní je dle něj
projektová příprava, která se nesmí zastavit. Chce se také zaměřit na
projekt PPP u stavby dálnice D4 a tento způsob zapojení komerční sféry do
státních projektů dále rozvíjet. q

MŽP: Teplárny dostanou 1,4 mld. Kč z Modernizačního fondu
Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) podepsal podporu 1,4 mld.
Kč prvním šesti projektům doporučeným Radou Státního fondu životního
prostředí ČR z dotační výzvy HEAT 1/2021. Je určena pro menší projekty
s cílem zajistit rychlý přechod tepláren na čisté zdroje energie. Schvalování
žádostí o dotace probíhá průběžně, příjem pokračuje do 14. ledna
2022. Projekty mohou aktuálně spustit jejich majitelé na šesti místech.
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Teplárna ve Sviadnově ve Frýdku-Místku už nyní podstatnou část tepla vyrábí
z biomasy. Tento podíl se navýší a současně se přestaví uhelné kotle na
zemní plyn, který bude sloužit jako doplňkové palivo. Projekt má stát 430
mil. Kč, z Modernizačního fondu dostane žadatel dotaci 226 mil. Kč.
S dotační žádostí na dekarbonizaci uspěla i teplárna v Karviné. Dalšími
podpořenými projekty jsou plynofikace teplárny v Táboře, dekarbonizace
elektrárny Kolín, přechod na biomasu v teplárně v Plané a horkovodní
biomasová a plynová kotelna ve Dvoře Králové. q

MZe přechodně podpoří zemědělce 550 mil. Kč
Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) schválilo sazby pro přechodné
vnitrostátní podpory pro rok 2021. Slouží k dorovnání vybraných komodit,
které byly zjednodušením plateb v systému jednotné platby na plochu
zemědělské půdy znevýhodněny oproti plnému systému přímých podpor ve
starých členských zemích EU. Pěstování chmele bude podpořeno 3255,10
Kč/ha, na zemědělskou půdu připadne 120,51 Kč/ha. Chov krav bez tržní
produkce mléka bude dotován 74,01 Kč/ks a přežvýkavců 65,83 Kč/ks.
Celkově MZe poskytne na tyto účely více než 550 mil. Kč. q

NRB: Program Záruka podpoří cestovky až 400 mil. Kč
Národní rozvojová banka (NRB) se spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR (MMR) a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO) dohodly na
pokračování podpory pro cestovní kanceláře prostřednictvím nástroje
Záruka cestovním kancelářím. Plynule naváže na program COVID Záruka CK.
Na základě vládou schváleného materiálu dojde od 1. ledna 2022 k navýšení
alokované částky pro záruky o dalších 200 mil. Kč. Společně s prostředky
z roku 2021 tak bude na garance pro CK pro příští rok (do 30. června 2022)
k dispozici až 400 mil. Kč. NRB dále informovala, že detailní parametry
budou zveřejněny do konce listopadu 2021. q

MZe poskytne v rámci PVP zemědělcům přes 550 mil. Kč
Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) schválil výši sazeb pro
přechodné vnitrostátní podpory (PVP) pro rok 2021. Ministerstvo
zemědělství ČR (MZe) tak poskytne na zemědělskou půdu, pěstování chmele
a škrobových brambor a chovu masného skotu a ovcí či koz přes 550 mil.
Kč. PVP slouží k dorovnání vybraných komodit, které byly zjednodušením
plateb v systému jednotné platby na plochu zemědělské půdy znevýhodněny
oproti plnému systému přímých podpor v původních, tzv. starých členských
zemích Evropské unie. Finanční prostředky na tyto platby jsou hrazeny
výhradně z národních zdrojů, v ČR je vyplácí Státní zemědělský intervenční
fond. q

MPO vyhlásilo III. výzvu ITI Brno s alokací 300 mil. Kč
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) vyhlásilo III. výzvu programu
podpory Služby infrastruktury pro integrované územní investice (ITI)
Brněnské metropolitní oblasti. Alokace činí 300 mil. Kč. Výzva je určena
převážně malým a středním podnikům a dále na projekty velkých podniků se
zaměřením na rozšíření prostor inovační infrastruktury a pořízení nového
vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií. Příjem
žádostí o podporu bude probíhat od 30. listopadu 2021 do 31. ledna 2022. q

M. Zeman jmenuje 26. listopadu P. Fialu premiérem
Prezident Miloš Zeman jmenuje 26. listopadu 2021 na zámku v Lánech
předsedu ODS Petra Fialu do funkce premiéra. Od 29. listopadu pak zahájí
sérii schůzek s kandidáty na ministry, a to přijetím předsedy Pirátů Ivana
Bartoše. Další mají následovat v abecedním pořadí. Informovala o tom
Kancelář prezidenta republiky s tím, že záměrem M. Zemana je přispět
k vytvoření nové vlády, a to i svými připomínkami. q

I. Bartoš: Nová vláda odloží platnost částí stavebního zákona
Nová vláda se chystá odložit platnost některých částí nového stavebního
zákona. Kandidát na ministra pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) to uvedl
s tím, že následně je bude chtít změnit. Jako příklad uvedl zřízení
speciálního stavebního úřadu, které by mělo být zachováno, ale ne v rozsahu
vedoucímu k prohloubení centralizace státu. Zákon nabude účinnosti
v polovině roku 2023, některé změny už ale začnou platit od 1. ledna 2022. q

A. Babiš: MZ připraví návrh na povinné očkování seniorů
Ministerstvo zdravotnictví ČR a další rezorty připraví návrh na povinné
očkování vybraných profesních skupin a nově i seniorů 60+. Po jednání Rady
pro zdravotní rizika to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Zároveň
konstatoval, že hejtmani na společném jednání potvrdili, že nouzový stav
nyní nepožadují. q

HK vítá snížení kompenzačního kritéria na 30pct pokles
Hospodářská komora České republiky (HK ČR) oceňuje rozhodnutí vlády
spustit kompenzační programy již odzkoušené během předchozích vln
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koronavirové epidemie a také to, že kabinet nepřišel s neočekávanými
experimenty. Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý prohlásil, že by k tomu mělo
dojít rychle a se zárukou, že peníze skutečně budou podnikatelům vyplaceny.
Vítá, že bylo jednotně sníženo kvalifikační kritérium žadatelů o kompenzace
z na jaře požadovaného nejméně 50% poklesu obratu, resp. tržeb, na
aktuálních 30 %. q

HK ČR žádá zajištění zdrojů pro kompenzační opatření
Hospodářská komora ČR (HK) rozumí složité covidové situaci a respektuje
přijatá opatření. Komora to uvedla s tím, že ale budou mít další tvrdý dopad
na již dnes ohroženou část podnikatelů. Například zákaz vánočních trhů
dopadne na turistický trh, neboť na trhy v mnoha českých městech
každoročně zamířily tisíce turistů nejen ze zahraničí. Požaduje proto zvážit,
zda kompenzace není třeba přizpůsobit nouzovému stavu, především
u programu Covid-nepokryté náklady, kdy pouze 40% náhrada se nyní
jeví jako nedostatečná. Schválené kompenzace také budou výlučně hrazeny
již z rozpočtu na příští rok, kde se s nimi nepočítá. Komora by proto uvítala
alespoň rámcovou domluvu staré a nové vlády, případně pak i od nové vlády
ujištění, že tyto kompenzační závazky stávající vlády převezme. q

PAK dokončil evropské projekty za 2,78 mld. Kč
Pardubický kraj (PAK) během programového období 2014 až 2020 realizoval
116 projektů v celkové hodnotě včetně dotace z fondů EU 2,78 mld. Kč.
Dalších 35 projektů za více než 3 mld. Kč je ve fázi realizace či výběru
dodavatele. V procesu přípravy má 75 projektů za 6,5 mld. Kč. Hejtman
Martin Netolický (ČSSD) dodal, že další finance PAK čerpal ve vybraných
operačních programech, kde se pro území celého Pardubického kraje
podařilo získat téměř 44 mld. Kč. Podporu má kraj schválenou pro 151
projektů. q

FIREMNÍ ZPRÁVY
Sekyra Group za 1 mld. Kč postaví byty na pražském Opatově
Sekyra Group chce počátkem roku 2022 zahájit realizaci bytového projektu
na Opatově o investičním objemu přesahujícím 1 mld. Kč, koncem příštího
roku pak novou rezidenční část Čakovic zhruba o stejném objemu. V roce
2023 by měly být odstartovány další etapy projektů na Smíchově
a Rohanském ostrově. ČIANEWS o tom informoval výkonný ředitel Leoš
Anderle s tím, že zvažují výstavbu projektů institucionalizovaného nájemního
bydlení. Předpokládá, že budou činit zhruba třetinu dalších etap výstavby
nových pražských čtvrtí. Mezi nejdůležitější projekty Sekyra Group
v současné době patří Smíchov City, Rohan City a Žižkov City. Na
Rohanském ostrově by mělo v budoucnu bydlet nebo pracovat 11 tis. lidí, na
Smíchově více než 12 tis. lidí a Žižkov City nabídne 3000 bytů. q

ČEZ žádá úřady o povolení akvizice německé Belectric Group
ČEZ podal ke spolkovému antimonopolnímu úřadu Bundeskartellamt žádost
o schválení nepřímé akvizice všech akcií a výhradní kontroly nad Belectric
Group. Německá společnost působí v oblasti developmentu fotovoltaických
elektráren (FVE). Vyplývá to z informací zveřejněných úřadem 19. listopadu
2021. ČEZ žádost podal 11. listopadu. q

Thein investuje do vodíku, zakládá Hydrogenic Technology
Investiční skupina Thein vstupuje založením společnosti Hydrogenic
Technology do oblasti vodíkových technologií. Společnost bude dodávat
řešení a integrovat vodíkové technologie zejména pro železniční a silniční
dopravu a energetiku. Výkonný ředitel Hydrogenic Technology František
Štefan uvedl, že firma pracuje na řadě projektů od vývoje lokomotiv na
hybridní pohon využívajícího vodíkové palivové články přes výstavbu
mobilních dobíjecích stanic pro elektromobily s využitím vodíku bez baterií,
výstavbu mobilních vodíkových čerpacích stanic pro logistická centra a depa
dopravců vč. nabídky vodíkových nákladních automobilů a autobusů jejich
provozovatelům až po zajištění záložních zdrojů energie pro kontinuální
provozy. q

OHL, Strabag a AŽD za 3,4 mld. Kč zrenovují stanici Vsetín
Správa železnic zahájila rekonstrukci stanice Vsetín. Stavbu
s předpokládanými náklady 3,38 mld. Kč bude realizovat sdružení
společností OHL ŽS, Strabag Rail a AŽD. Během následujících měsíců dojde
k redukci kolejiště, k jeho novému dispozičnímu uspořádání a ke směrové
úpravě vedení kolejí tak, aby mohla být zřízena nástupiště s nástupní hranou
ve výši 550 mm nad kolejí s mimoúrovňovým přístupem pro cestující.
Výpravní budova, která nahradí současnou, bude sloužit jako společný
odbavovací terminál pro drážní i autobusovou dopravu. Informovalo o tom
Ministerstvo dopravy ČR (MD). q
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ÚOHS povolil převzetí KLEIN automotive společností Magna
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil ve zjednodušeném
řízení spojení Magna Automotive Europe GmbH a KLEIN automotive.
Nabývaná firma KLEIN působí zejména v oblasti výroby a dodávek plochých
ocelových dílů pro motorová vozidla a skupina Magna ve výrobě
a dodávkách automobilových systémů, sestav, modulů. Rozhodnutí nabylo
právní moci. ÚOHS dále vydal rozhodnutí o tom, že spojení LIF a MZ Liberec
nepodléhá jeho povolení, neboť spojující se soutěžitelé nedosahují
obratových kritérií. q

Fond INVESTIKA oznámil akvizici v Polsku za 400 mil. Kč
INVESTIKA realitní fond získá za zhruba 400 mil. Kč značková servisní
centra pro nákladní vozy a autobusy MAN či Neoplan v polském Gdaňsku
a Vratislavi. Areály disponují celkovou plochou 42 tis. m2. Každá z budov
nabízí pronajímatelnou plochu téměř 4000 m2. Obě nemovitosti jsou 100%
obsazené nájemcem MAN Truck & Bus. Prodávajícím je německá
developerská a investiční společnost HIH Invest Real Estate GmbH. Obchod
zprostředkovala společnost Cushman & Wakefield. Celkový objem aktiv pod
správou fondu činil ke konci října 2021 téměř 9,6 mld. Kč. Aktuálně
připravuje další tři zahraniční akvizice. q

CZG zvýšila výnosy na 7,6 mld. Kč, prodala 463 tis. zbraní
CZG - Česká zbrojovka Group SE za 1-3Q 2021 reportovala meziroční zvýšení
výnosů o 53,1 % na 7,6 mld. Kč. Výsledek podpořil nárůst prodejů ve všech
regionech a konsolidace výnosů Coltu od 21. května 2021. Normalizovaný
EBITDA dosáhl 1,61 mld. Kč (+45,7 %) a čistý zisk po zdanění 902,8 mil. Kč
(+89,1 %). Počet prodaných zbraní vzrostl o 37,2 % na 463 tis. kusů.
Kapitálové výdaje, jež směřovaly zejména do modernizace výrobních zařízení
a kapacit, posílily o 83,9 % na 393,4 mil. Kč. Předseda představenstva Jan
Drahota dodal, že největším trhem pro skupinu zůstávají Spojené státy (59,2
% výnosů). Evropa bez Česka se podílí 9,6 %; ČR 6,9 %. Pro českou armádu
CZG ve 3Q zahájila dodávky útočných pušek BREN 2 s příslušenstvím. Za
celý rok 2021 skupina očekává výnosy 10,34 až 10,64 mld. Kč a EBITDA
u horní hranice 1,99 až 2,19 mld. Kč. q

3M FUND MSI z MS-INVEST emitovala bondy za 1 mld. Kč
Investiční uskupení 3M FUND MSI, jež spadá pod developerskou skupinu
MS-INVEST, dokončilo prodej nové pětileté dluhopisové emise v hodnotě
1 mld. Kč. O umístění zajištěných dluhopisů s pevným úrokovým výnosem
5,70 %, které jsou kótovány na Burze cenných papírů Praha, se postarala J&T
Banka. Generální ředitel 3M FUND MSI Petr Malík sdělil, že již nyní zvažuje
navýšení emise o další 1 mld. Kč. q

Energie ČS sfúzuje s Amper Market
Energie ČS v polovině října 2021 ukončila činnost a tím i spolupráci
s Českou spořitelnou. V následném kroku proto sfúzuje se společností
Amper Market. Veškerá práva a povinnosti vůči zákazníkům a obchodním
partnerům zůstanou zachována. Obě firmy jsou 100% dceřinými
společnostmi Europe Easy Energy, která je vlastněna skupinou Bohemia
Energy. Fúze je v souladu se strategií Bohemia Energy postupně ukončovat
činnost. q

ÚOHS posuzuje spojení ČEZ ESCO s Capexus
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na návrh ČEZ ESCO zahájil
zjednodušené řízení o získání kontroly nad Capexus. Ke spojení soutěžitelů
má dojít zejména v oblasti realizace a revitalizace kancelářských prostor
s důrazem na technologie administrativních a kancelářských budov.
Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno. q

O2 CR zvýšilo provozní výnosy o 2,9 pct na 30,08 mld. Kč
O2 Czech Republic reportovalo za 1-3Q 2021 meziroční zvýšení provozních
výnosů o 2,9 % na 30,08 mld. Kč. Čistý zisk posílil o 12,9 % na 4,89 mld. Kč.
Kapitálové výdaje dosáhly 1,99 mld. Kč (+44,0 %). Generální ředitel
a předseda představenstva Jindřich Fremuth konstatoval, že s nástupem 5G
roste mobilní datová spotřeba - za prvních devět měsíců meziročně o 67 %.
Celkový počet registrovaných mobilních SIM karet v ČR dosáhl 6,02 mil.
Zákazníků O2 TV bylo 586 tis. a služeb internetu využívalo celkem 874 tis.
klientů. q

Liberty Ostrava cílí na trh USA, přijme přes 100 zaměstnanců
Rourovna Liberty Ostrava zvyšuje objem výroby bezešvých trub určených pro
těžbu a transport ropy, plánuje proto nabrat více než 100 nových pracovníků.
Vedle evropského trhu chce dodávat také do USA. Rourovna vyrábí ročně
zhruba 130 tis. tun bezešvých trub. Bude přijímat především obsluhu
válcovacích Stiefelových tratí pro třísměnný i čtyřsměnný provoz. Noví
zaměstnanci mají nárok na náborový příspěvek až do výše 35 tis. Kč
a benefity. Ředitel Libor Černý sdělil, že americký trh pro ně dříve
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představoval až 40 % odbytu. Dokázali ho však nejen nahradit, ale zajistit
dokonce vyšší odbyt výroby v Evropě. q

Rohlik.cz Finance vydá další dluhopisy za 850 mil. Kč
Rohlik.cz Finance v listopadu 2021 realizuje navýšení emise pětiletých
dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,50 % p. a. z dosavadních 1,7
mld. Kč na 2,55 mld. Kč. Vyplývá to z informací J&T Banky, jež se na
umístění bondů podílí. Výtěžek emise bude použit zejména na refinancování
stávající emise a rozvoj společnosti. q

SmVaK investuje do vodárenské infrastruktury přes 1 mld. Kč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) investují v roce
2022 do vodárenské infrastruktury 753 mil. Kč. Dalších 288 mil. Kč
nasměřují do oprav. Jde o nejvyšší částku v historii podniku. Zahájena bude
mj. rekonstrukce přivaděče Záhumenice – Bělá za téměř 85 mil. Kč či
modernizace automatizovaného systému řízení a technologie Úpravny vody
ve Vyšních Lhotách za více než 116 mil. Kč. Generální ředitel SmVaK Anatol
Pšenička sdělil, že za posledních 10 let firma investovala 5,73 mld. Kč
a počítá se s nárůstem investic. V roce 2021 vynaložila o 46 % prostředků
více než před 10 lety. q

Softwarovou společnost SCIANT kupuje bulharská Sirma
Technologickou společnost SCIANT, jež se zabývá vývojem softwaru,
strojovým učením a využitím velkých dat či blockchainu, od původních
zakladatelů kupuje bulharský Sirma Group Holding. V rámci transakce získá
Sirma za blíže neupřesněnou částku v SCIANT 80% podíl. Zároveň nabude
opci na koupi zbylých 20 % v příštích letech. Centrála SCIANT sídlí stejně
jako její nový majitel v Bulharsku. Od roku 2018 však SCIANT řídí své
celosvětové obchodní, marketingové a konzultační aktivity z pobočky
v Olomouci. q

Kofola čeká EBITDA až 1,12 mld. Kč; navrhne dividendy
Skupina Kofola vykázala ve 3Q 2021 meziroční růst tržeb o 34 mil. Kč na
2,11 mld. Kč. Informovala o tom s tím, že v letních měsících se jí dařilo jak
na českém a slovenském trhu, tak v adriatickém regionu. Ten zažil oživení
díky přílivu turistů, kteří loni kvůli pandemickým opatřením v regionu
chyběli. EBITDA se za devět měsíců roku meziročně zvýšil na 986,4 mil. Kč.
Management Kofoly zpřesnil jeho celoroční odhad na 1,08 – 1,12 mld. Kč a
na listopadové valné hromadě navrhne výplatu dividendy. q

V Budapešti bude 108 trolejbusů od Škoda Transportation
Budapešť v rámci nově uzavřeného kontraktu získá od konsorcia Škoda
Transportation a Solaris 12 dvanáctimetrových vozů a 36 velkokapacitních
osmnáctimetrových kloubových trolejbusů s bateriovým pohonem.
Trolejbusy se přidají k již dodaným 60 vozům. Po ukončení projektu bude
v Budapešti v provozu 108 trolejbusů dodávaných z Plzně. Skupina Škoda
Transportation dodala do Maďarska od roku 2007 produkty za více než
5 mld. Kč. q

CZ LOKO zahájil vývoj lokomotivy na vodíkový pohon
CZ LOKO zahájil vývoj lokomotivy na vodíkový pohon pracovně označený
jako HydrogenShunter 1000. Obchodní ředitel Jan Kutálek sdělil, že zatím je
projekt ve fázi studie proveditelnosti. Lokomotiva s maximálním výkonem až
800 kW by měla k dobíjení trakčních baterií využívat vodíkové články. Mezi
další rozvíjené ekologické projekty CZ LOKO patří bateriový E-Shunter 300
pro lehký posun, DualShunter 2000 pro provoz na závislé i nezávislé trakci
a plug-in hybridní HybridShunter 1000 pro posun. Lokomotiva DualShunter
2000 by měla být do provozu uvedena v roce 2023 v Itálii, o dva roky později
v Česku. Plug-in hybridní lokomotivu HybridShunter firma chce uvést na trh
v roce 2026. q

ABB staví novou halu pro rozšíření výroby rozváděčů
ABB staví novou výrobní halu v Brně o ploše 8 tis. m2. Tamní závod se tím
stává jediným provozem skupiny, který na trh dodává oba hlavní druhy
rozvaděčů vysokého napětí, tedy vzduchem izolované a plynem izolované.
Společnost dále uvedla, že celkem 98 % výroby rozváděčů jde přitom na
vývoz. Nové objednávky a převedení části produkce z Německa vytvoří
přibližně 100 pracovních míst. Mezi nové zakázky na rozváděče vysokého
napětí patří dodávka pro americký Chevron. q

Skupina Airbank zvýšila zisk o 16,9 pct na 1,47 mld. Kč
Skupina Airbank navýšila za 1-3Q 2021 meziročně čistý zisk o 16,9 % na 1,47
mld. Kč. Portfolio hypotečních úvěrů vzrostlo o 50 %. Celkový čistý objem
úvěrů ke konci 3Q 2021 dosáhl 63,3 mld. Kč. Z toho úvěry retailovým
klientům činily 55 mld. Kč (+17,8 %). Objem vkladů se zvýšil o 13,6 % na
134,43 mld. Kč. Mobilní bankovnictví si meziročně udrželo 21% růst. Skupina
PPF dále informovala, že více než 700 tis. uživatelů mobilního bankovnictví
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Air Bank vykazuje 23,9% denní využití aplikace (DAU). Skupinu tvoří retailová
Air Bank, platforma přímého úvěrování Zonky, Home Credit Česká republika
a Home Credit Slovakia. q

Jungheinrich postaví v Chomutově za 60 mil. eur továrnu
Jungheinrich rozšiřuje své výrobní kapacity o nový závod v Chomutově
s plochou zhruba 37 000 m2. Od roku 2023 zde bude vyrábět zejména
retraky. Rozpočet projektu činí zhruba 60 mil. eur. Stavba nového areálu
bude od roku 2022 realizována společně s developerem metodou built-tosuit. Vznikne více než 350 pracovních míst. Členka představenstva Sabine
Neuß sdělila, že současná výroba retraků v Norderstedtu bude postupně
přesunuta do Chomutova. Společnost rozšíří své výrobní portfolio v závodě
v Norderstedtu o díly na vychystávací vozíky. q

Zásilkovna zvýší počet Z-BOXů na 2500
Zásilkovna do konce roku 2021 plánuje navýšit počet Z-BOXů, které fungují
v ČR, SR a v Maďarsku, na 2500 ze současných více než 1600. Investice do
samoobslužných výdejních a podacích boxů se pohybují v řádu stovek mil.
Kč. Pro ČIANEWS to uvedl mluvčí Kamil Chalupa s tím, že na umístění ZBOXů spolupracují např. s CPI Property Group, FINEP HOLDING, AURES
Holdings a Lidlem. V letošním roce cílí skupina Packeta na obrat ve výši 5,2
mld. Kč a 75 mil. přepravených zásilek v celkové hodnotě 84 mld. Kč. q

MAKRODATA A PRŮZKUMY
MMF: HDP v roce 2021 vzroste o 2,6 pct
Ekonomika ČR v roce 2021 posílí o 2,6 % a v roce 2022 o 3,5 %. Predikuje to
Mezinárodní měnový fond (MMF) s tím, že zadržovaná poptávka bude nadále
posilovat soukromou spotřebu. Vedle toho veřejná spotřeba klesá
v souvislosti s rušením podpůrných opatření. MMF zároveň očekává setrvání
nízké nezaměstnanosti, další růst mezd a oživení exportu. Inflace by měla
v roce 2022 zůstat zvýšená, a to z titulu přehřívání trhu práce i bydlení.
Z vnějších faktorů budou působit narušení dodavatelských řetězců a vysoké
ceny energií. q

MF: Celkový majetek státu stoupl v roce 2020 na 5,85 bil. Kč
Ministerstvo financí ČR (MF) sestavilo účetní závěrku ČR za rok 2020. Aktiva
státu meziročně vzrostla o 4,2 % a aktuálně činí 5846 mld. Kč. Majetek státu
byl v roce 2020 kryt z 37,8 % vlastním kapitálem a z 62,2 % cizími zdroji.
Závazky státu meziročně vzrostly o 14 % na 3406,8 mld. Kč. S pandemií
zaznamenaly významný růst náklady na transfery, které meziročně vzrostly
o 17,7 % na 1097,9 mld. Kč. Transfery tvoří zhruba třetinu celkových nákladů
státu, které dosáhly v roce 2020 výše 3393,7 mld. Kč. Celkové výnosy státu
dosáhly v roce 2020 výše 3194,8 mld. Kč. ČR tak jako konsolidační celek
vykázala v důsledku pandemie ztrátu -199,4 mld. Kč. q

Důvěra v průmyslu a stavebnictví vzrostla, v obchodu klesla
Souhrnný indikátor důvěry, vyjádřený bazickým indexem, se v listopadu 2021
meziměsíčně snížil o 0,1 bodu na hodnotu 95,2. Zatímco sentiment
podnikatelů se zvýšil o 1,5 bodu na 96,2, důvěra spotřebitelů klesla o 8,1
bodu na 90,4. Data zveřejnil Český statistický úřad. Nálada v průmyslu
vzrostla o 4,6 bodu na 93,2 a ve stavebnictví o 2,4 na 114,0. Pokles
zaznamenala odvětví obchodu, a to o 1,2 bodu na 104,7, a služeb, kde se
důvěra snížila o 1,3 bodu na 96,3. Ve srovnání s listopadem 2020 jsou
souhrnný indikátor i podnikatelský a spotřebitelský indikátor na vyšší
úrovni. q

CEEC: Stavebnictví vzroste o 2,2 pct, příští rok o 1,1 pct
Stavebnictví v roce 2021 posílí o 2,2 % a příští rok o dalších 1,1 %. Vyplývá to
z analýzy CEEC Research uskutečněné za podpory Central Group. Malé
stavební společnosti očekávají rychlejší růst než velké podniky. Tržby
stavebních společností v roce 2021 porostou až o 2,2 %. Rychleji se zvýší
tržby v inženýrském stavitelství, a to o 3,4 %. Velkým stavebním
společnostem tržby stoupnou až o 3,4 %. Kapacity firem jsou v průměru
vytíženy na 96 %. V 1Q 2022 očekávají vytížení svých kapacit v průměru na
86 %. Nyní mají podniky nasmlouvané zakázky v průměru na devět měsíců
dopředu. q

Analytici: Dostupnost vlastního bydlení se v roce 2022 zhorší
V roce 2022 se výrazně zhorší dostupnost vlastního bydlení. Uvedl to hlavní
ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda s tím, že průměrná sazba v 1H 2022
může vystoupat až k úrovni 4,5 % či 5 %. Dodal, že banky tak budou v příštích
týdnech nejspíše čelit zvýšenému náporu zájemců o hypotéku. Hlavní
ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler sdělil, že důvody
zpřísňování makroobezřetnostní politiky nesouvisí se snahou ČNB korigovat
trh bydlení, ale zabránit tomu, aby bankovní sektor poskytoval více rizikové
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úvěry, které by mohly v budoucnu snížit jeho odolnost a stabilitu. Ekonom
Komerční banky Michal Brožka doplnil, že ČNB současně rozhodla o zvýšení
sazby proticyklické kapitálové rezervy bank o 0,5 pb na 2 % s účinností od 1.
ledna 2023. q

D&B: Zisk Top 10 firem z automotive klesl o více než polovinu
Deseti největším českým firmám, které podnikají v segmentu
automobilového průmyslu, mezi lety 2019 a 2020 klesly tržby o 10 % na 796
mld. Kč a zisk o více než polovinu na 27,5 mld. Kč. Dle analýzy Dun
& Bradstreet (D&B) se v rámci Top 10 tržby meziročně snížily všem, zatímco
hospodářský výsledek před zdaněním se propadl devíti společnostem
z deseti. Na prvním místě žebříčku je ŠKODA AUTO. Následují Hyundai
Motor Manufacturing Czech a Continental Automotive Czech Republic. q

Coface: ČR obsadila v žebříčku CEE Top 500 druhé místo
Obrat 500 největších společností ve střední a východní Evropě klesl v roce
2020 o 3,3 % na 667 mld. eur. Ze studie úvěrové pojišťovny Coface CEE Top
500 dále vyplývá, že nejsilnější v regionu zůstávají polské firmy, které tvoří
32,2 % všech společností v žebříčku. ČR je na druhém místě (15,4 %) - v
žebříčku reprezentuje 77 subjektů s úhrnným obratem 102 mld. eur
(meziročně -8,6 %). Z konkrétních firem hodnocení vedou polská PKN Orlen,
ŠKODA AUTO a Jeronimo Martins Polska. Mezi tři největší segmenty
v regionu, na které připadá 54 % celkového obratu, patří odvětví chemického,
petrochemického a farmaceutického průmyslu; automobilový průmyslu
a doprava a nespecializovaný sektor. q

SP ČR: Zdražit o více než 5 pct plánuje 60 pct firem
Ceny hlavních surovin potřebných pro výrobu za posledního půl roku vzrostly
27 % dotázaných o více než 50 %. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu
a dopravy ČR (SP ČR) mezi průmyslovými firmami. Zdražování důležitých
vstupů zaznamenaly tři čtvrtiny firem. Téměř dvě pětiny dotázaných
prozatím své ceny neměnily, pětina zdražila o méně než 5 %. Zhruba 60
% firem plánuje zdražit o více než pět %. Omezit vliv zdražování vstupů na
finanční situaci firmy chce v roce 2022 ovlivnit zejména skrze snižování
provozních nákladů (65 %), investice do energetických úspor (42 %) a nižší
ziskovou marži (38 %). q

CNCB: Zadlužení Čechů vzrostlo na 2,87 bil. Kč
Celkový dluh obyvatel evidovaný v Bankovním a Nebankovním registru
klientských informací na konci 3Q 2021 dosahoval 2,87 bil. Kč a meziročně
se zvýšil o 314 mld. Kč. To je nejvíce od začátku fungování registrů
založených před 20 lety. Informovaly o tom Czech Non-Banking Credit
Bureau (CNCB) a Czech Banking Credit Bureau (CBCB). Za nárůstem stojí
především úvěry na bydlení, jejichž objem se zvýšil o 307 mld. Kč na 2,37 bil.
Kč. Během prvních třech čtvrtletí 2021 stouplo zadlužení obyvatel o 267 mld.
Kč, což je téměř stejně jako v letech 2019 a 2020 dohromady, kdy se zvýšilo
o 287 mld. Kč. q

ACEA: Registrace komerčních vozů za deset měsíců vzrostly
Počet registrací nových komerčních vozidel v České republice za leden až
říjen 2021 meziročně vzrostl o 15,2 % na 23 517. V samotném říjnu to bylo
2171 (-13,3 %). Na Slovensku registrace za deset měsíců posílily o 34,0 % na
9286 a v samotném říjnu o 37,7 % na 909 vozů. V celé EU daný segmentu
vykázal za leden až říjen 1,58 mil. registrací (+14,7 %). V posledním
sledovaném měsíci trh oslabil na 144 409 komerčních vozidel (-16,4 %).
Informovala o tom Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA). q

ČSOB Index očekávání firem vzrostl v ČR na 7,8 bodu
ČSOB Index očekávání firem na podzim 2021 vzrostl na 7,8 bodu z jarních
-17,9 bodu. Optimismus se zvýšil zejména u menších firem a živnostníků.
Naproti tomu u středních firem optimismus od 1H 2021 mírně klesl. Nálada
společností a podnikatelů již jen mírně zaostává za úrovní naměřenou před
příchodem pandemie. Pro firmy se stala hlavním rizikem ekonomika, což
zmiňuje 60 % z nich. Z dalšího vývoje pandemie má obavy 54
% dotazovaných. Dalším rizikem je pro 46 % nedostatek kvalitních
zaměstnanců. Na Slovensku se Index očekávání firem posunul na -11 bodů
z předchozích -22,1 bodu. q

Analytici: Pokles důvěry domácností není překvapivý
Nepříznivý vývoj listopadové důvěry mezi domácnostmi odráží kombinaci
negativních faktorů od skokového růstu cen energií, vyšší inflace, obav
z horšího ekonomického růstu až po negativní vývoj pandemické situace.
V reakci na statistická data to uvedl hlavní ekonom České bankovní
asociace Jakub Seidler s tím, že není velkým překvapením, že důvěra
u domácností citelně klesla. Analytik AKCENTA Miroslav Novák doplnil, že
v souhrnu indikátor důvěry naznačuje, že proces silného oživování domácí
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ekonomiky bude v závěru roku přerušen. O tom, zda toto přerušení bude jen
dočasné nebo se přelije i do části příštího roku, rozhodne vývoj na nabídkové
straně ekonomiky a ochota domácností realizovat nákupy zboží a služeb.
Partner poradenské skupiny Moore Czech Republic Petr Kymlička upozornil,
že mírný růst důvěry podnikatelů odráží mj. také očekávání, že již nedojde ke
kompletnímu lockdownu výrazné části hospodářství, a že nastupující vláda
vnese vyšší transparentnost a systematičnost do proticovidových
opatření. q

Shoptet: E-shopy během Black Friday utrží téměř 4 mld. Kč
E-shopy v průběhu slevové akce Black Friday dosáhnou tržeb takřka 4 mld.
Kč. Očekává to Shoptet, který má pod správou přes 28 tis. online obchodů.
Zájem bude především o hračky, elektroniku a hry na počítače a konzole.
Mnoho prodejců prodlouží akci z pátku 26. listopadu 2021 na celý víkend.
Odborníci proto odhadují, že tržby překonají výsledky z roku 2020, kdy byly
kamenné obchody kvůli pandemii uzavřené. CEO Element Logic Czech
Republic Jindřich Kadeřávek dodal, že rok 2021 je extrémní v tom, že lidé
nakupují ve velkém již dva týdny před Black Friday. Důvodem jsou obavy
z nedostatku zboží a z možného lockdownu. q

ČPZP vydala na léčbu závislostí a úzkostí 1,2 mld. Kč
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) v uplynulých třech letech
vynaložila na léčbu závislostí a úzkostí přes 1,2 mld. Kč. Z toho v roce 2020
to bylo 437,65 mil. Kč, o rok dříve pak 417,58 mil. Kč. S úzkostmi a stresem
se v roce 2020 léčilo pětkrát více pojištěnců než se závislostmi na alkoholu,
drogách, lécích a nelátkovými závislostmi. V roce 2021 se nárůst počtu
úzkostných pacientů zatím neprojevuje. Za tři čtvrtletí ČPZP eviduje zhruba
28 400 pojištěnců s léčenými úzkostmi, zatímco ve stejné době loni jich bylo
28 950. q

SAS: České firmy dominují v EU zaváděním umělé inteligence
Česká republika se mezi členskými státy EU řadí podle výsledků Indexu
digitální ekonomiky a společnosti (DESI) na 18. místo. Meziročně si o jedu
pozici pohoršila. Informoval o tom SAS Institute s tím, že lepšího výsledku
ČR dosahuje v integraci digitálních technologií, kde v rámci Unie zaujímá 15.
příčku. Přijetí dvou nebo více technologií umělé inteligence firmami je ale
v tuzemsku nejvyšší (40 %). Záměrem Evropské komise je, aby více než 75
% společností v EU přijalo technologii AI do roku 2030. Country Director Petr
Šlajchrt sdělil, že analýzu velkých dat využívá desetina českých firem. Roste
podíl malých a středních podniků prodávajících on-line. Ačkoli se podíl
digitálních odborníků mezi absolventy zvyšuje, stále neodpovídá poptávce. q

SBK: Platby kartami ve 3Q vzrostly na 343 mld. Kč
Celkový počet transakcí platebními kartami ve 3Q 2021 v obchodních
místech dosáhl 517 mil., což je meziroční nárůst o téměř 25 %. Celkový
objem jejich transakcí dosáhl 343 mld. Kč (+30 %). Vyplývá to ze statistiky
Sdružení pro bankovní karty (SBK). Počet e-commerce transakcí vzrostl
o téměř 50 % na 74 mil. a objem transakcí na internetu dosáhl 75 mld. Kč
(+40 %). Počet transakcí mobily či elektronickými prostředky se zvýšil na
téměř 100 mil. (oproti 79 mil. ve 2Q 2021). Jejich objem dosáhl více než 60
mld. Kč (2Q: 48 mld. Kč). Počet výběrů z bankomatů činil 41 mil. a objem
vybraných peněz meziročně vzrostl o 10 % na 221 mld. Kč. q

Edenred: Konec podnikání zvažuje více než třetina restaurací
Z české gastronomické mapy může dle průzkumu Edenred zmizet více než
třetina restaurací a hospod. Pevně rozhodnuta ukončit podnikání je nyní
téměř desetina provozovatelů. Dalších skoro 13 % se k ukončení podnikání
přiklání a necelých 15 % kvůli nejasnému výhledu oboru tento krok zvažuje.
Vedle toho 43 % respondentů chce v podnikání pokračovat. Edenred data
sbíral mezi 236 majiteli restaurací. Šetření rovněž ukázalo, že zvyšující se
náklady promítlo do cen jídel zatím 54 % restaurací. Nejčastěji ceny zvýšily
do 5 %. q

MZ: Počet hospitalizovaných s COVID-19 klesl na 5886
Počet potvrzených případů v souvislosti s nákazou způsobující onemocnění
COVID-19 se v ČR k 25. listopadu 2021 zvýšil o 18 004 na 2 062 064. Počet
hospitalizovaných klesl na 5886 z 5989. Za posledních sedm dní bylo na 100
tis. obyvatel 1097 potvrzených případů. Počet zemřelých se zvýšil na 32 523
ze 32 490. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ). q

MZ: Vakcinace byla dokončena u 68,9 pct populace 16+
Alespoň jednou dávkou bylo v ČR k 23. listopadu 2021 proti COVID-19
očkováno 6 365 296 osob 16+, což je 71,7 % této populace. Z toho u 6 120
372 osob (68,9 %) bylo očkování dokončeno. V nejmladší sledované věkové
kategorii (12 až 15 let) dosahovala dokončená vakcinace 34,8 % a v kategorii
16 až 29 let 55,3 %. V nejstarší skupině (80+) to bylo 84,4 %. Vyplývá to z dat
Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ). q
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