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Měny a burza

MPO: S nárůstem cen energií pomůže nová záruka
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou (NRB) připravilo pro malé a střední podnikatele záruku Vynucená změna dodavatele energií. Cílem je snazší přístup
k úvěrům od komerčních bank na pokrytí zvýšených provozních nákladů kvůli výraznému růstu cen energií.
Příjem žádostí začne 17. prosince 2021. Záruka se bude poskytovat bezúplatně až do výše 80 % jistiny
zaručovaného úvěru. Maximální výše může být až 2 mil. Kč Kč a doba ručení až dva roky. 

Měna
CZK/EUR
CZK/USD
CZK/GBP
CZK/CHF

Hodn.
25,44
22,49
29,67
24,35

*) Kurzy devizového trhu z předchozího dne.

Pražská burza

Vláda: Náhrady za ztrátu výdělku se zvýší o 1,3 pct a 300 Kč
Vláda ČR v demisi 6. prosince 2021 schválila návrh nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů
na výživu pozůstalých. Od ledna 2022 tak vzrostou náhrady za ztrátu výdělku po pracovním úrazu či nemoci z povolání o 1,3 % a 300 Kč. Cílem navrhované úpravy je zvýšit tuto náhradu v závislosti na procentním
zvýšení důchodů. Vláda dále mj. schválila návrh novely zákona o spotřebních daních a zákona o dani z přidané hodnoty. 

PPF koupila v USA kancelářský komplex za 315 mil. USD
PPF Real Estate Holding dokončila převzetí kancelářského objektu SouthPark Center v Orlandu na Floridě.
Komplex zahrnuje 10 samostatných administrativních budov třídy A s celkovou pronajímatelnou plochu
120 tis. m2 kancelářských a obchodních prostor. Součástí transakce je i dalších 12,5 hektaru pozemků pro
budoucí development komerčních nemovitostí. Prodej a poradenství při financování akvizice, jejíž cena
přesáhla 315 mil. USD, zprostředkovala Cushman & Wakefield. PPF zároveň sdělila, že celkový objem alokovaných investic pro dosavadní transakce a budoucí rozvoj realitního byznysu na trhu v USA překročil
po roce působnosti PPF Real Estate Holding v Americe částku 500 mil. USD. 
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CPIPG oznámila nabídku převzetí IMMOFINANZ
CPI Property Group (CPIPG) zveřejnila nabídku na převzetí všech akcií společnosti IMMOFINANZ.
Akcionářům nabídne 21,20 eur za jednu akcii. Skupina, jež dosud ve společnosti držela 21,4% podíl, se rovněž dohodla na koupi dalších 10,6 % akcií od RPPK Immo. Celkově očekává, že po získání antimonopolních
souhlasů bude v IMMOFINANZ vlastnit přibližně 32% podíl, což jí zaručí faktickou kontrolu. Uzavření nabídky je v plánu ve 2Q 2022. CPIPG na transakci spolupracovala s finančními domy UniCredit Bank, Goldman
Sachs Bank a HSBC a advokátní kanceláří Wolf Theiss. 

Quick Stop Car chce v ČR vybudovat 400 servisů
Franšízová síť autoservisů Quick Stop Car se chystá vstoupit na český trh a během roku 2022 plánuje
zprovoznit přes 60 servisních jednotek. První by měla být otevřena v dubnu. Do roku 2024 by jich mělo být
přes 400. Soběstačné servisy vzniknou u čerpacích stanic. Koncept stojí na servisních jednotkách, které
mohou vyrůst během několika dní na zelené louce, a přesto jsou schopny nabídnout kompletní servis pro
osobní automobily i dodávky. Jednatel Quick Stop Car Marek Zukal dodal, že do budoucna je záměrem
rozšíření i do zemí V4. 

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

Keyera a Lama Energy dokončily ropný terminál v USA
Keyera a Lama Energy Group dokončily společný projekt ropného terminálu Wildhorse v americké
Oklahomě. V rámci spolupráce formou Joint Venture drží Keyera 90% podíl a Lama Energy Group zbývajících 10 %. Celkové náklady spojené s projektem dosáhly 272 mil. USD. Komplex sestává z 12 nadzemních
tanků na ropu s kapacitou 4,5 mil. barelů. Vyplývá to z kvartálního reportu Keyera za 3Q 2021. 

TOP ZPRÁVY V TITULCÍCH

HDP
Meziročně reálně
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A. Vojtěch vydá vyhlášku o povinném očkování

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

Vláda projedná zdanění dividend a odklad stavebního zákona

Mezičtvrtletně reálně

PPF má souhlas ČNB k vytěsnění minoritních akcionářů O2
Avast kupuje americkou společnost Evernym
Průmyslová produkce se v říjnu snížila o 4,9 pct
www.cianews.cz

% t/t
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%
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Zdroj: ČSÚ, očištěná data
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HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA
A. Vojtěch vydá vyhlášku o povinném očkování
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) do konce týdne vydá vyhlášku
o povinném očkování občanů starších 60 let. Zároveň s tím má být
vakcinace povinná také pro vybrané profesní skupiny, např. policisty, vojáky,
hasiče, zdravotníky či zaměstnance v sociální péči. S účinností normy počítá
od března 2022. Zástupci koalice SPOLU již dříve konstatovali, že
s povinným očkováním seniorů nesouhlasí. Oproti tomu vakcinace vybraných
profesí jejich podporu má. q

Vláda projedná zdanění dividend a odklad stavebního zákona
Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) v demisi projedná 13. prosince 2021
návrh nařízení o povolání vojáků k pomocným pracím v nemocnicích. Na
programu je také poslanecký návrh zákona, jehož cílem je zrušit osvobození
příjmů z podílu na zisku vyplácených dceřinou společností mateřské
společnosti, pokud mateřská společnost není daňovým rezidentem ČR.
Kabinet se bude zabývat také předlohami Pardubického kraje, který chce
odložit účinnost nového stavebního zákona o jeden rok nebo zvýšit daňové
příjmy krajů. Vedle toho členové vlády projednají také návrh na snížení daně
z příjmu pro malé podniky, jejichž roční příjem nepřesáhne 3 mil. Kč, a to na
15 %. q

Poslanci projednají 15. prosince povolenky, POZE a DPH
Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09)
na žádost hnutí ANO svolala mimořádnou schůzi, která se uskuteční 15.
prosince 2021. Na pořadu budou vládní návrhy novel, kterými se mění zákon
o podmínkách obchodování s emisními povolenkami, zákon
o podporovaných zdrojích energie a zákon o DPH. q

ČNB: Nedokončená konvergence hovoří proti přijetí eura
Budoucí přijetí společné evropské měny by mělo dále zvýšit přínosy, které
pro Českou republiku vyplývají z jejího intenzivního zapojení do
mezinárodních ekonomických vztahů. Uvádí to Česká národní banka ve své
analýze stupně ekonomické sladěnosti s eurozónou s tím, že hospodářská
úroveň ČR se v roce 2020 dále přiblížila průměru eurozóny, konvergence
cenové a mzdové hladiny však výrazněji nepokročila, a proto nadále
představuje faktor hovořící proti brzkému přijetí eura. Samotné plnění kritérií
a stupně sladěnosti ČR s eurozónou bude vláda znovu vyhodnocovat v roce
2022. q

MMR podpoří z IROP multimodální dopravu 3,3 mld. Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) podpoří v letech 2021–2027
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) oblast
multimodální dopravy 3,3 mld. Kč. V programovém období 2014–2020
přispělo na 85 projektů výstavby a modernizace přestupních terminálů pro
veřejnou dopravu více než 2,2 mld. Kč. Na dalších 65 projektů samostatných
parkovišť nebo parkovacích domů pro přestup na veřejnou dopravu poskytlo
téměř 1,1 mld. Kč. q

SZIF mezi chovatele dojnic rozdělí 1,3 mld. Kč
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal s vydáváním rozhodnutí na
dojnice. Mezi žadatele rozdělí 1,3 mld. Kč. O Podporu na chov krávy chované
v systému s tržní produkcí mléka si v roce 2021 požádalo 1778 žadatelů.
Výše sazby je 3659,99 Kč na VDJ. SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí
dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál farmáře. q

EK: Nová pravidla DPH nabízí větší flexibilitu
Nová pravidla pro sazby DPH, na kterých se 7. prosince 2021 dohodli
ministři financí zemí EU, nabízí členským státům větší flexibilitu a zároveň
podporují priority EU v oblasti životního prostředí, digitalizace a veřejného
zdraví. Informovala o tom Evropská komise (EK) s tím, že konečné znění
pravidel musí nyní projít konzultacemi v Evropském parlamentu. q

ERÚ vyhlásil konzultaci k návrhu vyhlášky k zákonu o POZE
Energetický regulační úřad zahájil veřejný konzultační proces k návrhu
vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních
výkupních cen a zelených bonusů. A rovněž k provedení některých dalších
ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE). Lhůta pro
podání připomínek trvá do 18. prosince 2021. q

GA ČR podpoří 477 vědeckých projektů 3,5 mld. Kč
Grantová agentura České republiky (GA ČR) vybrala 477 výzkumných
projektů, které budou od roku 2022 financovány. Témata projektů, která si
vědci zvolili, jsou ze všech oblastí základního výzkumu, jehož hlavním cílem

www.cianews.cz

Pátek 10. prosince 2021
je přinést nové poznatky. Projekty budou probíhat 3–5 let. Za tu dobu na ně
poputuje více než 3,5 mld. Kč. GA ČR letos poprvé vypsala soutěž POSTDOC
INDIVIDUAL FELLOWSHIP, v rámci které bylo uděleno 27 grantů. V příštích
letech se očekává nárůst. q

SZIF vyplatí 500 mil. Kč podpory VCS, týká se hlavně řepy
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydává rozhodnutí na dobrovolnou
podporu vázanou na produkci (VCS). Ta směřuje k sektorům, které se
potýkají s obtížemi, ale jsou důležité z hospodářských, sociálních nebo
environmentálních důvodů. V roce 2021 si požádalo o dotaci na cukrovku
898 zájemců, mezi které se rozdělí přes 418 mil. Kč. V případě zeleniny
s vysokou pracností a velmi vysokou pracností SZIF eviduje 343 žádostí.
Žadatelům vyplatí 80 mil. Kč. q

NRB rozdělí 63 mil. Kč na revitalizaci budov
Národní rozvojová banka (NRB) získala 63 mil. Kč od Evropské investiční
banky do programu ELENA, jenž pomáhá při přípravě revitalizace
nehospodárných budov městům, krajům, institucím, ale také podnikatelům.
Informovala o tom NRB s tím, že do veřejného sektoru směřuje 55 mil. Kč,
zatímco podnikatelé mohou získat 8 mil. Kč. Celkovou investici navíc
pomohou splatit ušetřené finance za energie. q

MŽP: Na snížení emisí z průmyslu půjde 30 mil. Kč
Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) otevírá dvě nové výzvy, které
dohromady nabídnou 40 mil. Kč na snížení emisí z průmyslových zdrojů
a podporu obcí z Paktu starostů. Příjem žádostí ve výzvách z Národního
programu Životní prostředí bude zahájen na začátku roku 2022. Na redukci
emisí z průmyslových areálů a jiných provozů bude směřovat 30 mil. Kč.
Samosprávám sdruženým v Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou
energii a klima MŽP rozdělí 10 mil. Kč, například na zpracování Akčních
plánů pro udržitelnou energii a klima. q

Z. Stanjura: Rozpočtové provizorium bude nejdéle do března
Kandidát na ministra financí Zbyněk Stanjura (ODS) nepředpokládá, že by
rozpočtové provizorium mělo trvat déle než do konce března 2022. Po
schůzce s prezidentem Milošem Zemanem dále sdělil, že nová vláda nejprve
připraví nový návrh rozpočtu a pak ho představí jako celek. Do Poslanecké
sněmovny by materiál mohl zamířit na přelomu ledna a února 2022.
Následně se M. Zeman sešel také s kandidátem na ministra pro legislativu
Michalem Šalomounem (za Piráty). Jeho prioritou je zrušit nevyhovující
normy, s čímž chce začít u povinností drobných a středních podnikatelů. q

M. Jurečka chce zavést část důchodové reformy do dvou let
Marian Jurečka (KDU-ČSL), kandidát na ministra práce a sociálních věcí ve
vládě Petra Fialy (ODS), prohlásil po schůzce s prezidentem Milošem
Zemanem, že během prvních dvou let plánuje zavést část důchodové
reformy do praxe. Změna systému má zohlednit zásluhovost na výchově dětí
či zavést v co nejkratší možné době minimální důchod. A to s ohledem na
inflaci. Další z priorit resortu dle něj bude adresná sociální politika. Zaměřit
by se měla na rozvoj sociálních služeb, pravidelnou valorizaci sociálních
podpor a minimální mzdy. V jeho zorném úhlu je i rozvoj paliativní péče. M.
Jurečka chce usilovat o dobrou rodinnou politiku předcházející rozpadu
rodin a také zamýšlí podpořit seniory schopné práce. q

M. Kupka chce dokončovat desítky km dálnic ročně
Kandidát na ministra dopravy Martin Kupka (ODS) považuje za klíčové
postoupit v dostavbě dálniční sítě. Po schůzce s prezidentem Milošem
Zemanem 6. prosince 2021 řekl, že považuje za důležité v následujících
letech dokončovat desítky kilometrů dálnic ročně. Za podstatnou považuje
rovněž přípravu vysokorychlostních tratí. Kandidátka na ministryni pro vědu,
výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09) hovořila s prezidentem
o tom, jak by zejména aplikovaný výzkum měl podporovat hospodářskou
situaci ČR. H. Langšádlová dále uvedla, že doufá, že se podaří více využít
dobrých vztahů mezi ČR a Izraelem k posílení vědy a výzkumu. q

Anticovid tým nepodporuje povinné očkování pro lidi 60+
Anticovid tým nové vládní koalice nepodporuje povinné očkování pro lidi nad
60 let. Svůj postoj opírá o velmi malou možnost toto opatření reálně
vymáhat a také o nesouhlasné stanovisko České vakcinologické společnosti
ČLS JEP. Informovala o tom TOP 09 s tím, že prioritou je třetí dávka pro ty,
co na ni čekají. Zároveň s tím Anticovid tým prosazuje očkování
v bezpečnostních složkách, armádě, policii, ale i ve zdravotnictví
a sociálních službách. q

J. Síkela jednal s M. Zemanem o transformaci průmyslu
Kandidát na ministra průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) na schůzce
s prezidentem Milošem Zemanem diskutoval o podpoře malých a středních
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podniků. J. Síkela uvedl, že cílem je transformace ekonomiky pomocí
investic do výzkumu a vývoje tak, aby se zvýšil podíl výrobků s vysokou
přidanou hodnotou. Tématem byl i evropský Green Deal. Podle J. Síkely je to
příležitost k modernizaci průmyslu. Pokud ji ČR nevyužije, ztratí dle jeho slov
konkurenceschopnost. Dále s M. Zemanem jednali o dostavbě Jaderné
elektrárny Dukovany a roli finančního sektoru v podpoře přeměny
ekonomiky. q

Pátek 10. prosince 2021
Konkrétně DRFG staví další dvě haly v Týništi nad Orlicí, jež doplní již
existující halu plně pronajatou společnosti Cataler z koncernu Toyota.
Zároveň s tím v polském regionu realizuje výstavbu logistických hal ve
městech Sosnovec (Sosnowiec) a Vladislav (Wodzisław Śląski). q

Kofola a Mattoni 1873 vstupují do General Plastic

Hospodářská komora ČR (HK ČR) podporuje návrh Sdružení praktických
lékařů na změnu vyhlášky o pracovně-lékařských službách, která prodlužuje
lhůty u povinných prohlídek. V současné situaci, kdy jsou praktičtí lékaři
vytíženi kvůli léčbě pacientů s covidem-19 i dalšími respiračními chorobami,
představuje dle HK ČR posudková činnost praktických lékařů zbytečnou
překážku limitující jejich možnosti věnovat se akutním pacientům či tolik
potřebnému očkování. q

Kofola a Mattoni 1873 se stanou novými majiteli třetinových podílů
slovenského výrobce preforem pro výrobu PET lahví a také recyklátora
plastových lahví, společnosti General Plastic. Obě podepsaly smlouvu na
odkup podílu od dosavadního majitele – společnosti GP Alliance. Ta si dále
ponechá zbylou třetinu akcií. Transakce bude realizována po schválení ze
strany dotčených soutěžních úřadů. Generální ředitel společnosti General
Plastic František Doležal sdělil, že noví spolumajitelé se zároveň zapojí do
investic do dalšího rozvoje podniku. V následujících třech letech společnost
hodlá investovat řádově miliony eur do výstavby nových technologií
souvisejících s trendem udržitelného hospodařením s PET obaly. q

Písek plánuje proinvestovat 587 mil. Kč, zřejmě využije úvěr

Shoptet kupuje e-commerce veletrh Reshoper

Město Písek odhaduje celkové příjmy rozpočtu pro rok 2022 ve výši 884,9
mil. Kč a výdaje zhruba 1,2 mld. Kč. Z toho na investice vynaloží 587 mil. Kč.
Schválený schodek dosahuje 349,3 mil. Kč a bude kryt z přebytků minulých
let, které k 31. prosinci 2020 činily 557,9 mil. Kč. Vedoucí finančního odboru
Ladislav Toman doplnil, že Písek bude pravděpodobně čerpat nový úvěr ve
výši 100 mil. Kč. Město tak bude mít na konci roku 2022 v případě aktuálně
predikovaného vyrovnaného hospodaření roku 2021 a navrhovaného deficitu
pro příští rok zůstatek volných prostředků v hodnotě 300 mil. Kč. q

Shoptet se stává vlastníkem e-commerce veletrhu Reshoper. Cílem spojení
je oslovení nových klientů a rozšíření povědomí o veletrhu i mimo tradiční
účastníky. Reshoper je akce pro téměř 4 tis. odborníků, provozovatelů
internetových obchodů nebo potenciálních nových podnikatelů v ecommerce, kteří se každoročně potkávají na pražském letňanském výstavišti
PVA EXPO. Společně hledají cesty, jak zvýšit zisky z online prodeje, vytvářet
lepší marketingové kampaně a zefektivnit procesy v e-shopech. Čtvrtý ročník
se uskuteční 13. dubna 2022. q

FIREMNÍ ZPRÁVY

PFC koupila španělský srovnávač pojištění Arpem

HK ČR: Odklad pracovně-lékařských prohlídek je nutný

PPF má souhlas ČNB k vytěsnění minoritních akcionářů O2
PPF Telco B.V. obdržela předchozí souhlas České národní banky (ČNB) se
zahájením procesu výkupu minoritních akcionářů O2 CR. Regulatorní
rozhodnutí navazuje na červnové nabytí více než 90% podílu na základním
kapitálu O2 CR. Výkupní cena za jednu akcii byla určena na 270 Kč. Odkup
bude realizován prostřednictvím PPF banky. Skupina PPF plánuje po nabytí
100 % akcií O2 CR tuto společnost plně integrovat do své telekomunikační
divize PPF Telecom Group a využít všech synergií. Celý proces výkupu
minoritních akcionářů by měl být dokončen zhruba do poloviny roku 2022. q

Avast kupuje americkou společnost Evernym
Skupina Avast uzavřela dohodu o akvizici americké společnosti Evernym, jež
je průkopníkem v oblasti online osobní identity. Společně s jejím týmem
chce Avast přinést na trh nová řešení v oblasti decentralizované osobní
identity. Očekává se, že akvizice bude uzavřena v polovině prosince
a všeobecná dostupnost produktů založených na technologii Evernym bude
následovat v roce 2022. q

P. Tkáč pokračuje v konsolidaci majetku do J&T CP
Holding J&T Capital Partners, který v polovině roku 2021 založil finančník
Patrik Tkáč, a do něhož hodlá zkonsolidovat své podíly na společných
podnikatelských projektech s Danielem Křetínským, se rozrůstá o další
majetkové účasti. Vedle již dříve akvírovaného 44% podílu společnosti
Energetický a průmyslový holding aktuálně J&T Capital Partners investoval
do podílu ve společnosti EC Investments. Ta spoluvlastní účasti ve
společnostech podnikajících v sektoru e-commerce. Druhá z nedávno
realizovaných investic směřovala do účasti na společnosti SUPRATUC 2020,
společného podniku se španělskou maloobchodní skupinou Eroski.
V neposlední řadě bylo portfolio J&T Capital Partners rozšířeno také
o investici do podílů ve fotbalových klubech Sparta Praha a West Ham
United. q

Autodoc bude mít v Panattoni Parku Cheb distribuční centrum
Autodoc, evropský online prodejce dílů a příslušenství pro automobily, si pro
svou expanzi na český trh vybral Panattoni Park Cheb South.
Automatizované distribuční centrum o rozloze 31 500 m2 nabídne šetrné
průmyslové plochy. Bude navazovat na budovu, která získala známku
udržitelnosti Outstanding a skóre 90,68 % dle certifikace BREEAM. Panattoni
Park Cheb South, který buduje developer Panattoni pro skupinu Accolade,
vzniká na místě bývalých strojíren. Během revitalizace došlo k recyklaci 90
% stavebního a demoličního odpadu. Nájemcem první budovy je Kaufland
eCommerce Fulfillment. q

DRFG staví za 2 mld. Kč; do logistiky investuje i v Polsku
Investiční skupina DRFG staví nové logistické parky v Královéhradeckém
kraji a v polském Horním Slezsku. Celková rozloha tří developerských
projektů je přes 81 tis. m2. Jejich tržní hodnota činí zhruba 2 mld. Kč.
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Česká investiční skupina Pale Fire Capital (PFC) koupila většinový podíl ve
španělské firmě Arpem Networks S.L. se sídlem v Madridu, která provozuje
srovnávač pojištění Arpem. PFC nyní v Arpem ovládá 83 %. Služba se
zaměřuje na pojištění automobilů, motocyklů a dodávek. Nabízí porovnání
produktů více než 25 globálních hráčů, mezi něž patří např. Allianz, Axa,
Generali, Direct a Regal. Partner PFC Dušan Šenkypl sdělil, že skupina vnímá
příležitost zjednodušit nákup pojištění prostřednictvím plnohodnotného
online procesu, který obslouží zákazníka na jednom místě a bez potřeby část
procesu řešit se srovnávačem a část s pojišťovnou. q

HMMC plánuje navýšit výrobu a nabírat zaměstnance
Nošovická automobilka Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC)
plánuje v roce 2022 nárůst počtu vyrobených automobilů a zrychlení linek.
V souvislosti s tím předpokládá v příštích měsících nábor přibližně 120
nových zaměstnanců do výroby. Společnost o tom informovala s tím, že už
na počátku listopadu 2021 překonala počet vozidel vyrobených za celý rok
2020, když od ledna do listopadu vyprodukovala 257 tis. vozů (meziročně
+19 %). V roce 2022 by se výroba měla dostat na předcovidovou úroveň. q

DPMB připravuje investice za 1,5 mld. Kč
Dopravní podnik města Brna (DPMB) plánuje v roce 2022 investovat do
stavebních a strojních projektů více než 1 mld. Kč. Generální ředitel podniku
Miloš Havránek uvedl, že celkově DPMB připravuje investice za více než 1,5
mld. Kč. Konkrétně podnik nakoupí 20 trolejbusů ŠKODA 27Tr za 239 mil. Kč
a 31 nízkopodlažních autobusů SOR NS12 za 158 mil. Kč. Ve 2H 2022
očekává dodávku obousměrných tramvají Škoda ForCity Smart 45T.
Zaměstnanci ústředních dílen DPMB smontují sedm tramvají Drak za 192,5
mil. Kč. Náklady na modernizaci vozovny Pisárky dosáhnou 210 mil. Kč
a stavba tramvajové trati k Univerzitnímu kampusu 500 mil. Kč. q

Rockaway investoval do 1Inch dalších 100 mil. Kč
Investiční fond Rockaway Blockchain Fund investoval do agregátoru
decentralizovaných burz 1Inch v rámci investičního kola Series B dalších
více než 100 mil. Kč. Jde o dosud největší investici fondu. Společnost 1Inch
je v portfoliu Rockaway už jedenáctým jednorožcem, tedy firmou s valuací
přes 1 mld. USD. Funguje jako nástroj, který pomocí algoritmů porovnává
směnné kurzy ve všech decentralizovaných burzách. Svým uživatelům, kteří
chtějí směnit některou z kryptoměn, tak pomáhá najít výhodný kurz. q

ČD Cargo koupí od Siemensu lokomotivy Vectron AC s DPM
ČD Cargo objednalo od společnosti Siemens Mobility dvě střídavé elektrické
lokomotivy Vectron AC s Diesel Power Modulem (DPM). Díky němu je lze
provozovat také v režimu tzv. Last Mile pro překonání konečného úseku bez
trakčního vedení. Jde o první objednávku těchto lokomotiv v České
republice. Jsou vybaveny evropským vlakovým zabezpečovacím zařízením
ETCS Level 2 Baseline 3. Smlouvou je zajištěn i servis na dobu čtyř let.
Vozidla budou dodána na jaře 2023. ČD Cargo již v rámci své vozidlové
flotily provozuje 12 vlastních lokomotiv Vectron a další má v pronájmu. q
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SOTIO bude spolupracovat na vývoji SOT101 s Merck
SOTIO Biotech, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF,
uzavřela se společností Merck smlouvu o spolupráci na velké klinické studii
fáze II. Studie AURELIO-04 bude hodnotit bezpečnost a účinnost přípravku
SOT101 na bázi interleukinu IL-15 od společnosti SOTIO a přípravku
KEYTRUDA od společnosti Merck u pacientů s vybranými typy nádorů
pevných tkání. SOT101 v kombinaci s přípravkem KEYTRUDA prokázal slibná
klinická data v rámci probíhající klinické studie fáze I. Do studie bude
zařazeno až 300 pacientů s karcinomy plic, kůže, tlustého střeva, jater,
prostaty, či vaječníků z USA a vybraných evropských zemí. q

BOHEMIA SEKT spustil v Mikulově velkokapacitní lisovnu
BOHEMIA SEKT zprovoznil v Mikulově nové velkokapacitní středisko na
zpracování hroznů. Lisovna disponuje vinařskými stroji a zařízeními od
několika evropských dodavatelů, které automatizují celý proces od příjmu
hroznů až po zisk základního vína. V hlavní sezoně zpracuje tunu hroznů za
dvě minuty, denně pak 220 tun hroznů. Nové středisko vyšlo na více než 200
mil. Kč. Podnik aktuálně obhospodařuje téměř 600 ha vinic na jižní Moravě.
Dosud musel až třetinu hroznů nechávat zpracovávat u jiných vinařů. q

DACHSER očekává zvýšení obratu o 26 pct na 4,13 mld. Kč;
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a návěsů (příspěvek -6,8 pb, pokles o 32,9 %). Údaje zveřejnil Český
statistický úřad. Meziměsíčně byla produkce vyšší o 0,9 %. Tržby
z průmyslové činnosti v běžných cenách se oproti říjnu 2020 snížily o 3,8 %.
Hodnota nových zakázek klesla o 2,0 %. Podle dat Eurostatu průmyslová
produkce v září 2021 v EU27 vzrostla o 5,0 %. V ČR vykázala pokles o 4,0 % a
na Slovensku o 4,9 %. q

Analytici: Automotive stáhl do červených čísel celý průmysl
Největší brzdou průmyslu jsou stále automobilky, kterým chybí důležité
komponenty a v říjnu tak omezily provoz. V reakci na data statistiků to řekl
ekonom Komerční banky Michal Brožka s tím, že pokud bychom odečetli
produkci motorových vozidel, průmyslová výroba by v říjnu meziročně
neklesala o 4,9 %, ale naopak rostla o 1,9 %. Ekonom UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia Patrik Rožumberský konstatoval, že se řada odvětví
musí potýkat s prudce rostoucími cenami vstupů, jejichž případné promítání
do odbytových cen může narážet na poptávkovou bariéru. Hlavní ekonom
Trinity Bank Lukáš Kovanda pro celý rok 2021 predikuje růst průmyslu o 7,5
%. Dodal však, že nebýt nedostatku čipů a problémů v logistice, mohlo to být
i více než +20 %. q

SDA: Počet registrací osobních vozů vzrostl na 190 668

DACHSER Czech Republic plánuje v roce 2022 investovat do rozvoje
poboček a sítě sběrné služby. V březnu 2022 začne užívat novou pobočku
v Českých Budějovicích. Zamýšlí také pokračovat v digitalizaci a rozšiřování
bezemisního doručování v ČR. Podle předběžných výsledků mezinárodní
logistický provider očekává za rok 2021 meziroční zvýšení obratu o 26 % na
4,13 mld. Kč. Informoval dále, že odbaví 1,23 mil. zásilek (+8 %) o celkové
tonáži 816 tis. t (+27 %). V roce 2021 společnost mj. investovala do
udržitelné manipulační techniky. q

Registrace nových osobních automobilů v ČR vzrostly v lednu až listopadu
2021 meziročně o 4,40 % na 190 668 kusů. V listopadu klesly meziročně
o 7,49 %. Z hlediska paliva vede benzín s 68,33 %, podíl nafty klesl na 24,67
%. Podíl firemních automobilů na celkových registracích činí 76 %.
Informoval o tom Svaz dovozců automobilů (SDA) s tím, že nejprodávanější
značkou je ŠKODA s 65 244 vozy (34,22 %). Následují Hyundai (18 514; 9,71
%) a Volkswagen (15 829; 8,30 %). Nejprodávanějšími modely jsou ŠKODA
FABIA (14 373; 7,54 %), ŠKODA OCTAVIA (12 404; 6,51 %) a ŠKODA KAMIQ
(9 854; 5,17 %). q

S IMMO chce zvýšit svůj podíl v IMMOFINANZ na 25 pct

Zahraniční obchod se v říjnu propadl do deficitu 18,2 mld. Kč

S IMMO má v úmyslu spustit nabídku částečného převzetí akcií společnosti
IMMOFINANZ AG. Záměrem S IMMO je zvýšit svůj podíl ve společnosti ze
současných 14,2 % na přibližně 25 %. Nabídkovou cenu S IMMO stanovuje
na 23 eur za akcií, čemuž odpovídá prémie 7,7 % vůči uzavírací ceně k 3.
prosinci 2021. S IMMO si přitom vyhrazuje právo dále zvýšit svůj podíl
v IMMOFINANZ AG až na 30 %. Rozhodnutí učinit dílčí nabídku je učiněno po
předběžné povinné nabídce převzetí vyhlášené CPI Property Group 3.
prosince. S IMMO o tom informovalo s tím, že nabízenou cenu (21,20 eur za
jednu akcii) nepovažuje za atraktivní. q

Bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách skončila v říjnu
2021 schodkem 18,2 mld. Kč, což byl meziročně o 49,4 mld. Kč horší
výsledek. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu.
Celkové saldo nepříznivě ovlivnil především větší deficit obchodu s ropou
a zemním plynem o 19,8 mld. Kč. Vývoz meziročně klesl o 7,5 % na 331,6
mld. Kč, dovoz vzrostl o 6,9 % na 349,8 mld. Kč. V lednu až říjnu 2021 dosáhl
přebytek obchodní bilance 10,1 mld. Kč, což bylo o 121,9 mld. Kč méně.
Bilance se státy EU27 skončila v říjnu přebytkem 61,9 mld. Kč (-16,0 mld.
Kč). q

Bauhaus spustí e-shop a otevře novou prodejnu

Analytici: Deficit obchodu prohlubují automotive a drahá ropa

Bauhaus v roce 2022 plánuje otevřít novou prodejnu. Hodnota investice je
v řádu stovek milionů korun. Pro ČIANEWS to uvedl jednatel Petr Kočí s tím,
že společnost bude dále investovat také do modernizací stávajících
prodejen. Do konce roku 2021 Bauhaus spustí e-shop. Síť hobbymarketů
očekává v meziročním srovnání mírný nárůst prodejů. Porovnání s rokem
2020 je dle P. Kočího složité, protože obchody mohly být otevřeny pouze pro
firmy a živnostníky. Pro všechny se otevřely až 3. prosince a zákazníci měli
oproti normálnímu stavu zkrácenou dobu na nákupy. Věří, že letos
k omezením nedojde. q

Obchodní bilance v říjnu zklamala očekávání analytiků. Uvedl to ekonom
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jiří Pour v reakci na data
statistiků s tím, že bilanci zahraničního obchodu v meziročním srovnání táhl
dolů především export motorových vozidel a zvýšený import ropy a plynu
a základních kovů. Ekonomka Komerční banky Jana Steckerová upozornila,
že příznivě se v bilanci naopak odrazil vyšší přebytek ve skupině elektřina,
plyn a pára, a to díky vyšším cenám i objemu vyvážené elektřiny. Hlavní
ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda konstatoval, že zahraniční obchod nyní
stěžejním způsobem stahuje dolů celou českou ekonomiku. q

LIBERTY Ostrava zvýší od ledna platy o 6,2 pct

IE: Export koncem roku 2021 klesne o 5 pct

Vedení LIBERTY Ostrava a odborové organizace se dohodly na dodatku ke
kolektivní smlouvě na rok 2022. Od ledna 2022 se zaměstnancům ostravské
huti zvýší mzda v průměru o 6,2 %. Ve mzdě za listopad bude
zaměstnancům, s výjimkou managementu, vyplacena také jednorázová
odměna ve výši 25 tis. Kč na osobu. V platnosti zůstává systém všech
odměn a benefitů. Ostravská huť, spolu s dceřinými společnostmi,
zaměstnává přibližně šest tisíc lidí. Průměrný měsíční výdělek v roce 2021,
bez započtení platů managementu, činí 40 027 Kč. q

Mews získal investici od Salesforce, chystá expanzi
Český startup Mews, jenž poskytuje systém pro kompletní správu ubytování,
se zavázal ke globálnímu náborovému plánu, který v roce 2022 povede ke
zvýšení počtu zaměstnanců o více než 90 %. Jeho součástí je i rozšíření
kanceláří v Praze, Londýně a Amsterdamu a otevření nových poboček v USA
a po celé Evropě. Zároveň s tím společnost informovala o získání
strategické investice od Salesforce Ventures. q

MAKRODATA A PRŮZKUMY
Průmyslová produkce se v říjnu snížila o 4,9 pct
Průmyslová produkce v říjnu 2021 reálně meziročně klesla o 4,9 %. Ke
změně nejvíce přispělo odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů

www.cianews.cz

Výhled pro export se dle aktuálního výpočtu Indexu Exportu (IE) znovu mírně
zhoršil, když pro závěr roku 2021 predikuje meziroční pokles do výše 5 %
a pro začátek nového roku jen slabý růst. Hlavní ekonomka Raiffeisenbank
Helena Horská sdělila, že i přesto výkon českého vývozu překoná
předkovidové úrovně a zapíše si nový historický rekord v blízkosti 3,9 bil. Kč.
Místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk dodal, že negativními faktory
jsou nedostatek pracovních sil a komponent, inflace a covid-19. q

CRIF: Úspory firem vzrostly o 72 mld. Kč, půjčky o 41 mld. Kč
Objem vkladů firem u českých bank ke konci října 2021 meziročně stoupl
o 72 mld. Kč na 1,29 bil. Kč. Objem jejich úvěrů činil 1,21 bil. Kč (+41 mld.
Kč). Vyplývá to z výpočtů společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, které
provedla na základě dat České národní banky. Úspory živnostníků
dosahovaly 174 mld. Kč (+12 mld. Kč), zatímco jejich dluhy narostly o 0,5
mld. Kč na 47,5 mld. Kč. Platební morálka firem se mírně zlepšila. Podíl
nesplácených podnikových úvěrů klesl na 3,9 % a poprvé od listopadu 2020
se dostal pod hranici 4 %. Živnostníci nespláceli celkem 6,6 % půjček. q

CRIF: Počet návrhů na firemní bankrot vzrostl o třetinu
Počet vyhlášených bankrotů obchodních společností v ČR v listopadu 2021
dosáhl 69. Dále bylo vyhlášeno 530 bankrotů fyzických osob podnikatelů
a 1297 osobních bankrotů. Vyplývá to z analýzy CRIF – Czech Credit Bureau.
Počet podaných návrhů na bankrot firem činil 106, v případě podnikatelů šlo
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o 540 návrhů. Podáno bylo také 1325 návrhů na osobní oddlužení. Ve všech
kategoriích byl počet insolvenčních návrhů meziměsíčně vyšší. U firem
stoupl o 36 %. Během posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 721 bankrotů
společností, o 16 % více než v předchozím období. Bankrotů podnikatelů
bylo oznámeno 6273 (-17 %). q

úřad. Proti 2Q 2021 dosáhl růst průměrné mzdy po očištění 1,5 %. Vedoucí
oddělení statistiky práce Jitka Erhartová sdělila, že k nejvyššímu růstu došlo
v činnostech v oblasti nemovitostí (11,8 %). Vysoký mzdový růst si udržela
zdravotní a sociální péče (8 %). V 1-3Q 2021 dosáhla průměrná mzda 37 047
Kč. q

HK ČR: Většina firem kvůli rostoucím cenám energií zdraží

Analytici: Reálné mzdy kvůli inflaci klesnou

Až 83 % firem bude nuceno zdražit, a to především v důsledku vývoje cen
energií a dalších vstupů. Vyplývá to z šetření Hospodářské komory ČR (HK
ČR). Vysoké ceny elektřiny se ukázaly jako faktor, který ze všech
nákladových položek nejvíce ovlivní podnikání v roce 2022. Celkem 88
% podnikatelů, kterých se konec některých dodavatelů energií dotkl, se
domnívá, že jsou stávající státní opatření nedostatečná. Prezident HK ČR
Vladimír Dlouhý prohlásil, že řešením je plošná regulace cen energií tam, kde
to umožňují pravidla Evropské unie. Jde např. o snížení příspěvku na
obnovitelné zdroje energie. Unijní balíček Fit for 55 se může negativně
podepsat na konkurenceschopnosti české energetiky. Pro ČR je dle HK ČR
klíčová hlavně energie z jádra a přechodně také ze zemního plynu. Unie by
proto tyto energetické zdroje neměla diskriminovat či dokonce vylučovat. q

Reálné mzdy rostly ve 3Q 2021 vzhledem ke zrychlující inflaci jen o 1,5 % a
od příštího čtvrtletí začnou pravděpodobně klesat. V návaznosti na data
statistiků to sdělil hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.
Hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš se domnívá, že zvolnění mezd ve
3Q je důsledek postupného ukončení mimořádných příplatků ve
zdravotnictví. Přesto je růst platů nad odhadem centrální banky, a tím pádem
jde o další argument pro vyšší úrokové sazby. Analytik ČSOB Petr Dufek
uvedl, že zřejmě nelze očekávat, že by inflační skok na konci roku mohly
mzdy hned kompenzovat. Proto nejspíš reálné mzdy v 1H 2022 klesnou. q

Tržby v maloobchodu vzrostly v říjnu o 5,6 pct

Stavební produkce v říjnu 2021 reálně meziročně vzrostla o 3,7 %. Stavební
úřady vydaly 7675 stavebních povolení (+9,6 %). Orientační hodnota těchto
staveb dosáhla 34,3 mld. Kč (+4,9 %). Vyplývá to z dat Českého statistického
úřadu. Počet zahájených bytů se zvýšil o 38,8 % na 3583 bytů a počet
dokončených o 17,2 % na 3379 bytů. Stavební produkce dle údajů Eurostatu
v září 2021 v EU27 meziročně vzrostla o 1,8 %. q

Maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy se v říjnu 2021 meziročně
reálně zvýšily o 7,2 %, bez očištění o 5,6 %. Data zveřejnil Český statistický
úřad. K růstu tržeb nepotravinářského zboží přispěla nízká srovnávací
základna loňského října, kdy maloobchodní prodej ovlivnila opatření
v souvislosti s nástupem druhé vlny pandemie. Vyšší tržby zaznamenaly
specializované prodejny s oděvy a obuví (o 39,4 %), s výrobky pro kulturu,
sport a rekreaci (o 21,8 %) a s počítačovým a komunikačním zařízením (o 9,1
%). Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel klesly
o 8,7 %, neočištěné o 11,8 %. q

Analytici: Stavebnictví brzdí nedostatek pracovníků

Analytici: Růst maloobchodu odráží silnou poptávku

Hlavním problémem stavebnictví v ČR, a to i navzdory faktu rychle
zdražujících stavebních materiálů, zůstává nedostatek kvalifikovaných
i pomocných pracovníků. V návaznosti na údaje Českého statistického úřadu
to řekl analytik ČSOB Petr Dufek. Hlavní ekonom BH Securities Štěpán
Křeček se domnívá, že by bylo vhodné přilákat zahraniční dělníky z kulturně
příbuzných zemí. Mohli by přitom obsazovat pouze pracovní pozice, o které
Češi dlouhodobě nestojí. Partner poradenské skupiny Moore Czech Republic
Petr Kymlička dodal, že za meziročním růstem stavební produkce o necelá
4 % stojí především nízká srovnávací základna. q

Meziročním tahounem růstu maloobchodu je nepotravinářské zboží jako je
IT vybavení, zboží pro domácnost a kosmetika, přičemž nejrychleji stále
roste prodej prostřednictvím zásilkových služeb. V reakci na data Českého
statistického úřadu to řekl ekonom Komerční banky Michal Brožka. Ekonom
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jiří Pour konstatoval, že
výsledky retailu ukazují nadále silnou poptávku domácností, která
je akcelerátorem tempa HDP v roce 2021. Analytik Raiffeisenbank David
Vagenknecht za celý rok 2021 očekává dynamiku maloobchodu přesahující
5 %. Bez zohlednění automobilů predikuje zvýšení kolem 3 %. q

Počet nových stavebních spoření klesl do září na 304 tisíc

APEK: Češi by před Vánoci mohli utratit online 12 mld. Kč

V 1-3Q 2021 bylo uzavřeno 304 tis. nových smluv o stavebním spoření (-5,1
%) s celkovou hodnotou cílové částky 287 mld. Kč. Průměrná cílová částka
u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla 940 tis. Kč. Informovalo
o tom Ministerstvo financí ČR (MF) s odkazem na údaje stavebních
spořitelen. Celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření k 30.
září činil 3,2 mil., což je o 14 tis. méně než ke konci roku 2020. Bylo
evidováno 497 tis. úvěrů a jejich celkový objem dosáhl 310,6 mld. Kč. Poměr
objemu úvěrů k naspořené částce činil 86,1 %, oproti konci roku 2020 vzrostl
o 5,2 pb. q

Češi by během dvou týdnů před Vánoci mohli utratit v on-line prostředí více
než 12 mld. Kč. Informovala o tom Asociace pro elektronickou komerci
(APEK). Výkonný ředitel Jan Vetyška sdělil, že období pandemie koronaviru
zájem o objednávku zboží na dálku ještě zvýraznilo. Předpokládá, že celkový
meziroční růst obratů by mohl přesáhnout 15 %. Nejčastěji lidé plánují za
vánoční dárky utratit na internetu mezi 2-5 tis. Kč (38 % dotázaných).
Zatímco v rozmezí 5-10 tis. Kč nakoupí on-line 17,7 % respondentů,
v kamenných obchodech to je 8,2 %. q

Stavební produkce v říjnu vzrostla o 3,7 pct

ČNB: Byty v ČR jsou nadhodnocené o čtvrtinu
Byty v České republice jsou nadhodnoceny pro domácnosti s mediánovými
příjmy o zhruba 25 %, u investičních bytů až o 30 % či více. Vyplývá to
z prezentace Jana Fraita ze sekce finanční stability České národní banky
(ČNB) připravené pro Stavební fórum. Základní scénář ČNB přitom
předpokládá pokračování růstu cen bydlení, pouze postupně mnohem
slabším tempem. J. Frait dále uvádí, že objemy skutečně nových půjček na
bydlení i hypotečních úvěrů zaznamenají v roce 2021 rekordní úroveň i přes
určité snížení aktivity od 3Q. Upozornil, že u ukazatelů DTI a DSTI
poskytovatelé často nerespektovali úrovně, které dle centrální banky
znamenají zvýšené riziko. q

ÚP: Nezaměstnanost v ČR klesla na 3,3 pct
Úřad práce ČR evidoval k 30. listopadu 2021 celkem 245 549 uchazečů
o zaměstnání, o 6140 méně než v říjnu a o 28 977 méně než v roce 2020.
Informoval o tom Úřad práce ČR (ÚP). Podíl nezaměstnaných osob činil 3,3
%. Meziročně klesl o 0,5 pb. Ministryně práce a sociálních věcí Jana
Maláčová (ČSSD) doplnila, že byl znovu aktivován program Antivirus, který
v předchozích vlnách pandemie ochránil přes 1 mil. pracovních míst. Míra
nezaměstnanosti byla dle dat Eurostatu za říjen 2021 nejnižší v celé EU, a to
2,6 %. Průměr v Evropské unii je 6,6 %. q

Průměrná mzda v 3Q vzrostla o 5,7 pct; medián byl 32 979 Kč
Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců
v národním hospodářství v 3Q 2021 meziročně vzrostla o 5,7 %. Reálně se
zvýšila o 1,5 %. Medián činil 32 979 Kč. Údaje zveřejnil Český statistický
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ČLFA: Financování strojů a zařízení přesáhlo 20 mld. Kč
Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) poskytly
v 1-3Q 2021 firmám a podnikatelům na financování strojů či zařízení 20,19
mld. Kč, což je meziročně o 14 % více. Celkem profinancovaly 10 498 strojů
nebo zařízení, což představuje navýšení o 11 %. Nejvíce peněz si podniky
půjčily na zemědělské a lesnické stroje (6,82 mld. Kč). Největší dynamiku
meziročního růstu vykázalo financování strojů a zařízení určených pro
zdravotnictví, a to o 72 % na 510 mil. Kč. Při financování většina zákazníků
využívala podnikatelský úvěr (78 %), následují finanční leasing (16 %)
a operativní leasing (6 %). Pro následující období vidí asociace největší
potenciál v zelených technologiích. q

MZ: Počet hospitalizovaných s COVID-19 klesl na 6478
Počet potvrzených případů v souvislosti s nákazou způsobující onemocnění
COVID-19 se v ČR k 9. prosinci 2021 zvýšil o 16 179 na 2 298 441. Počet
hospitalizovaných klesl na 6478 z 6670. Za posledních sedm dní bylo na 100
tis. obyvatel 979 potvrzených případů. Počet zemřelých se zvýšil na 34 129
z 34 034. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ). q

MZ: Vakcinace byla dokončena u 60,2 pct populace
Alespoň jednou dávkou bylo v ČR k 7. prosinci 2021 proti COVID-19
očkováno 6 508 221 osob 16+, což je 73,3 % této populace. Z toho u 6 264
291 osob (70,6 %) bylo očkování dokončeno. V nejmladší sledované věkové
kategorii (12 až 15 let) dosahovala dokončená vakcinace 38,0 % a v kategorii
16 až 29 let 58,3 %. V nejstarší skupině (80+) to bylo 86,2 %. Celkově bylo
očkování dokončeno u 6 437 840 osob (60,2 %). Vyplývá to z dat
Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ). q
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