
D E N N Í  P Ř E H L E D

RUSKO-UKRAJINSKÝ KONFLIKT
EKONOMICKÉ A POLITICKÉ DOPADY

23. prosince 2022

Pro vaše poznámky

www.cianews.cz Copyright © 2022 Česká informační agentura, s.r.o. (ČIANEWS) 1

OPATŘENÍ STÁTU A MEZINÁRODNÍCH INSTITUCÍ
Publikace přehledů na konci roku 2022
čtvrtek 22. prosince | ČIANEWS | Zdroj informace

Vydání přehledů ČIANEWS na přelomu let 2022 a 2023 proběhne následujícím způsobem: Týdenní přehledy v pátek
30. prosince 2022 publikovány nebudou, distribuce se uskuteční následující v pátek 6. ledna 2023. Ostatní přehledy
vyjdou ve standardních termínech. q

MPO podpoří teplárny 17 mld. Kč, zmírní tak nárůst cen tepla
čtvrtek 22. prosince | ČIANEWS | Zdroj informace

Vláda schválila materiál Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), který by měl pomoci zmírnit nárůsty ceny tepla
pro zákazníky v teplárenství v ČR. MPO připravilo nový program podle tzv. Dočasného krizového rámce. Ministr Jozef
Síkela (za STAN) řekl, že resort na program vyčlenil 17 mld. Kč. Dodal, že ve spolupráci s Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže MPO v průběhu ledna 2023 požádá o notifikaci u Evropské komise. Na dotaci bude mít nárok
držitel licence na výrobu tepelné energie, který bude povinen podporu v plné výši přenést ve formě snížené jednotkové
ceny na zákazníky. q

Vláda na doporučení ČNB a MF nestanoví termín přijetí eura
čtvrtek 22. prosince | ČIANEWS | Zdroj informace

Vláda přijala společné doporučení Ministerstva financí ČR a České národní banky zatím nestanovit datum přijetí eura.
V podmínkách dozvuků pandemie COVID-19 a důsledků konfliktu na Ukrajině nebude ČR pravděpodobně ani v roce
2023 plnit hodnoty žádného z maastrichtských konvergenčních kritérií. Za překážku vstupu do měnové unie vláda
považuje  nedokončený  proces  ekonomické  konvergence české  ekonomiky  zejména v  oblasti  cenové  a  mzdové
úrovně. Nadále se rovněž významně odlišuje struktura českého hospodářství vůči eurozóně. Vzhledem ke stárnutí
populace není také dořešena dlouhodobá udržitelnost veřejných financí. Informace zveřejnilo MF ČR. q

ECOBAT má od MŽP oprávnění pro zpětný odběr baterií
čtvrtek 22. prosince | ČIANEWS | Zdroj informace

ECOBAT jako první v ČR získal od Ministerstva životního prostředí ČR oprávnění k provozování kolektivního systému
pro zpětný odběr baterií a akumulátorů na dobu neurčitou. Nově může zastupovat výrobce a dovozce přenosných,
průmyslových a startovacích baterií, které pro své legislativní povinnosti zvolí kolektivní plnění. Do procesu se už
zapojilo  přes  1400  výrobců,  kteří  podepsali  smlouvu  o  kolektivním  plnění  pro  všechny  skupiny  baterií.  Sales
& Marketing Director Kateřina Vránková sdělila, že oprávnění je pro ECOBAT důležité k rozvoji nových služeb. V roce
2023 připravované nařízení EU mj. rozšíří skupiny baterií a stanoví ambicióznější cíle sběru a kvót recyklace. q

VYS vypíše tendr na elektromobily pro sociální služby
čtvrtek 22. prosince | ČIANEWS | Zdroj informace

Kraj Vysočina (VYS) vyhlásí tendr na dodání celkem sedmi vícemístných elektromobilů se speciální úpravou pro
přepravu imobilních klientů a také na jeden automobil s hybridním pohonem. Hodnota zakázky bude činit téměř 10,5
mil. Kč. Kraj dále informoval, že vozy pořídí z evropských dotací z programu REACT-EU. Elektromobily budou už
během roku 2023 využívat komunitní  domácnosti  v Měříně,  Žďáru nad Sázavou, Počátkách, Ledči nad Sázavou,
Golčově Jeníkově, Havlíčkově Brodě a Hrotovicích pro dopravu klientů. Vůz s hybridním pohonem je určen pro terénní
sociální službu na podporu samostatného bydlení v Náměšti nad Oslavou. q

REAKCE PODNIKATELŮ, FIREM A SDRUŽENÍ
NRB úvěruje VODU Želivka 600 mil. Kč; na infrastrukturu poskytla 2 mld. Kč
čtvrtek 22. prosince | ČIANEWS | Zdroj informace

Národní rozvojová banka (NRB) poskytla výrobci pitné vody VODA Želivka úvěrový rámec v objemu 600 mil. Kč pro
dlouhodobé investice. Umožní mj. financovat projekty rekonstrukce filtrační haly, reaktivace filtračního granulovaného
aktivního uhlí  a další  související  s  výstavbou a rekonstrukcí  infrastruktury pro úpravu a rozvod vody.  Předseda
představenstva  Jiří  Jirásek  sdělil,  že  od  roku  2021  banka  zahájila  financování  investičně  náročnějších
infrastrukturních projektů, např. pořízení nízkoemisních tramvají či autobusů pro hromadnou přepravu a budování
související infrastruktury. NRB za poslední dva roky podpořila infrastrukturu ve veřejném sektoru již téměř 2 mld. Kč.
Nejčastěji financovala projekty z oblasti dopravy, životního prostředí, energetiky a dalšího rozvoje měst a obcí. q

UNIQA v ČR a SR předepsala na pojistném přes 14 mld. Kč
čtvrtek 22. prosince | ČIANEWS | Zdroj informace

UNIQA v ČR a SR za devět měsíců roku 2022 předepsala na pojistném celkem 14,13 mld. Kč. Z toho podíl 9,24 mld. Kč
připadal  na tuzemsko. Na celkovém předepsaném pojistném skupiny se česká a slovenská pobočka pojišťovny
podílela ze 30 %. Čistý zisk v obou zemích činil celkem 782,7 mil. Kč. V samotné České republice většinová část
pojistného (70 %) připadla na neživotní  segmenty.  Během 3Q 2022 rostla neživotní  i  životní  pojištění  shodným
tempem 4,1 %. Segment pojištění majetku občanů vykázalo růst o 18,4 %, pojištění podnikatelů pak 12,8 %. q

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/levnejsi-teplo-pro-domacnosti--mpo-v-novem-programu-podpori-teplarny--271652/
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/vlada-termin-prijeti-eura-prozatim-nesta-49587/
http://www.cianews.cz/cs/6818772-ecobat-ziskal-opravneni-k-provozovani-kolektivniho-systemu-nove-nabizi-reseni-pro-prumyslove-a-startovaci-baterie
http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4117344
https://www.nrb.cz/nrb-zajisti-financovani-pro-vodu-zelivka/
https://www.uniqa.cz/pro-media/aktuality/uniqa-pojistovna-ve-tretim-ctvrtleti-2022-posilila-cesku-41/
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KZ uzavřela kolektivní smlouvu, mzdy zvýší o 7 pct
čtvrtek 22. prosince | ČIANEWS | Zdroj informace

Krajská zdravotní (KZ) navýší od 1. července 2023 základní mzdy zaměstnanců o 7 %. Příspěvek na rekreaci stoupne
z 2500 na 3500 Kč ročně. O příspěvek na penzijní připojištění budou moci zaměstnanci žádat již po jednom roce trvání
pracovního poměru. Doposud to bylo možné po pěti letech. KZ o tom informovala s tím, že změny jsou obsaženy
v kolektivní smlouvě pro rok 2023, kterou uzavřela s odborovými organizacemi. Společnost v prosinci 2022 vyplatila
svým zaměstnancům jednorázový finanční bonus 18,4 tis. Kč určený k pokrytí aktuální inflace a energetické krize. q

Výnosy podfondů W & C rostly; aktiva přesáhla 25 mld. Kč
čtvrtek 22. prosince | ČIANEWS | Zdroj informace

Podfond WOOD & Company Office realitního fondu WOOD & Company (W & C) za 1-3Q 2022 eviduje v korunové třídě
výnos 7,89 %. V případě podfondu zaměřeného na nákupní centra (WOOD & Company Retail) je to 15,24 %. Oba jsou
od jara 2022 obchodovatelné na pražské burze. Roční výnos podfondu WOOD & Company AUP Bratislava činil ke
konci června 9,17 %. Realitní tým získal v roce 2022 do portfolia kancelářskou budovu GreenPoint na pražském
Smíchově a kanceláře Astrum Business Park ve Varšavě. Hodnota aktiv ve správě aktuálně přesahuje 25 mld. Kč
a celková pronajímatelná plocha vzrostla na 355 tis. m2. Portfolio manažer a místopředseda představenstva Jiří
Hrbáček sdělil,  že kancelářský segment po pandemii prochází další zkouškou mj. kvůli  horší dostupnosti  úvěrů,
zdražování a nejistotě na evropských trzích. q

VLIV NA EKONOMIKU A ENERGIE
Eurostat: Spotřeba plynu v ČR klesla o desetinu; v SR vzrostla
čtvrtek 22. prosince | ČIANEWS | Zdroj informace

Spotřeba  zemního  plynu  v  ČR klesla  v  období  mezi  srpnem a  listopadem 2022 o  více  než  10  % ve  srovnání
s průměrnou spotřebou za stejné měsíce mezi lety 2017 a 2021. Vyplývá to ze zprávy Eurostatu. Slovenská spotřeba
rostla o 2,6 %, stejně tak Malta vykázala nárůst spotřeby o 7,1 %. Ve většině členských států klesla, nejvíce ve Finsku
(-52,7 %), Lotyšsku (-43,2 %) a Litvě (-41,6 %). Spotřeba plynu v celé EU vykázala snížení o 20,1 %. EU v rámci plánu
REPowerEU, který chce ukončit závislost na ruských fosilních palivech, stanovila za cíl snížit v období od srpna 2022
do března 2023 spotřebu plynu o 15 % ve srovnání s průměrem pěti předchozích let. q

CG: Rezidenční trh na jaře poroste; zásadní je zlevnění hypoték
čtvrtek 22. prosince | ČIANEWS | Zdroj informace

Central  Group (CG) očekává oživení  rezidenčního trhu na jaře  2023.  Zakladatel  Dušan Kunovský sdělil,  že  lidé
překonají  šok  z  energetické  krize,  inflace  a  nejistoty,  což  podpoří  chuť  pořídit  si  nové bydlení  nebo bezpečně
investovat. Nejdůležitějším impulsem bude zlevnění hypoték a přiblížení k úrovni 3 % ročně, což by mohlo nastat
v letech 2024/2025. Zpomalením prodejů bytů v roce 2022 se trh postupně vrací k dlouhodobému normálu. Rok 2021
byl se 7450 prodanými byty nejsilnější v novodobé historii. Rekordní poptávka snížila nabídku nejníže za posledních
10 let. Ačkoli povolování nových staveb zpomalilo, bytů v přípravě přibývá a nyní je jich rekordních 137 tis. v hodnotě
téměř 1,5 bil. Kč. Státu by dle D. Kunovského mohly na DPH přinést přes 190 mld. Kč. q

ACEA: Prodej užitkových vozů v listopadu vzrostl o 3,8 pct
čtvrtek 22. prosince | ČIANEWS | Zdroj informace

Počet  registrací  nových  užitkových  vozidel  v  ČR  za  jedenáct  měsíců  roku  2022  meziročně  klesl  o  5,8  %  na
24 291. V samotném listopadu bylo registrováno 2349 vozů (+3,8 %). Na Slovensku daný trh od ledna do listopadu
posílil o 1,9 % na 10 490. V posledním sledovaném měsíci registrace klesly o 13,4 % na 874 kusů. Na trzích EU, EFTA
a Velké Británie se registrace vozidel za letošních jedenáct měsíců propadly o 15,7 % na 1,82 mil. kusů. V samotném
listopadu dosáhly 176 732 vozů (-4,2 %). Vyplývá to z dat Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA). q

SITUACE NA SLOVENSKU
ŽOS Trnava buduje FVE se 1100 panely
čtvrtek 22. prosince | ČIANEWS | Zdroj informace

ŽOS Trnava buduje v rámci modernizace fotovoltaickou elektrárnu, jejíž první fázi zamýšlí v dohledné době zprovoznit.
Tato  fáze  by  měla  pokrýt  až  5,5  %  roční  spotřeby  a  v  letních  měsících  by  měla  zabezpečit  i  celý  provoz
objektu. Výrobce nákladních železničních vagónů informoval, že FVE umístěná na střechách objektů v areálu bude mít
celkem 1100 panelů Viessmann Vitovolt M410 WE s instalovaným výkonem 451 kWP. q

BILLA v SR pomohla domácnostem v nouzi i uprchlíkům
čtvrtek 22. prosince | ČIANEWS | Zdroj informace

Společnost BILLA na Slovensku v roce 2022 předala Potravinovej banke Slovenska zboží v hodnotě 285 tis. eur.
Domácnosti s jedním rodičem ve špatné životní situaci podpořila potravinami v objemu více než 4,6 tis. tun a na
pomoc lidem zasažených válkou na Ukrajině poskytla přes 24 tun zboží a celková výše podpory obchodního řetězce
přesáhla 76 tis. eur. q

https://www.kzcr.eu/cz/kz/o-spolecnosti/tiskove-zpravy/#ca15163
http://www.cianews.cz/cs/6818731-realitni-fondy-od-wood-company-letos-uspesne-bojuji-s-inflaci-retail-podfond-si-za-tri-kvartaly-pripsal-vice-nez-15-proc
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20221220-3
https://www.central-group.cz/page/tiskova-zprava-20221222?jv=1
https://www.acea.auto/cv-registrations/commercial-vehicle-registrations-15-5-eleven-months-into-2022-0-6-in-november/
https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/3164816e-ec15-018a-864f-a8c5d9f6be0d/2b79aceb-1ae7-4c4d-8806-eca332d30ed8/2022_16_12_TS_BILLA_pomaha_2022.pdf

