
 

 

 
  

Tuzemský cestovní ruch stále nedosáhl na předcovidová čísla 

Vláda schválila úsporný tarif na energie domácnostem, firmám stát 

odpustí poplatek za obnovitelní zdroje 

Ministerstvo financí zvažuje regulaci cen paliv, spotřební daň na naftu by 

mohla zůstat nižší i nadále 
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 AEROSPACE 

Bitevníky L-159 Alca mají v armádě po konci jejich životnosti nahradit drony 

K redukci cvičných bitevních letadel by mohlo dojít i dříve, pokud by ČR zakoupila zvažované dvě letky nadzvukových 

letounů F-35. Rozruch vzbudilo i oznámení ministerstva obrany, že zahájí jednání s Izraelem o nákupu tří velkých 

bezpilotních letounů Heron celkem za 4,5 mld. Kč. Krok kritizoval majitel tuzemského výrobce bezpilotních letounů 

Primoco Ladislav Semetkovský, podle nějž jde o dosluhující stroj bez certifikace pro létání v ČR. Nelíbí se mu také, že 

ministerstvo při výběru dronů dle něj ignoruje tuzemské podniky. Zdroje: E15, Investičníweb.cz, Novinky.cz 

Výrobce nadzvukového letadla Boom Supersonic získal významnou zakázku 

Společnost American Airlines se dohodla s coloradským podnikem Boom 

Supersonic na koupi 20 hypersonických dopravních letounů Overture. Stroje jsou 

zatím jen ve vývoji, ale už v roce 2024 by měly zamířit do výroby. Stroje Boom 

Overture by měly ve výšce nad 18,2 km dosahovat rychlosti 2 080 km/h. To by 

mělo stačit k tomu, aby se člověk z Londýna do New Yorku dostal za 3,5 hodiny. 

Zdroj: Seznamzprávy.cz, Boom Supersonic 

Airbus bude testovat letoun A380 s odkrytým dvouproudovým motorem 

Airbus se snaží přijít s inovacemi, které by obří letoun zatraktivnily. Ve spolupráci s firmou CFM International představil 

nově plánovanou technologii – letadlo s odkrytým dvouproudovým motorem. Hlavním záměrem projektu je snížení 

emisí. Ty by podle odhadů mohly klesnout až o 20 %. Zdroj: Euro.cz 

Vědci dokážou vyrobit letecké palivo z CO2 a vody 

Skupina evropských vědců úspěšně otestovala zařízení, které za pomoci solární energie 

umí z oxidu uhličitého a vody produkovat letecké palivo. Výslednou palivovou továrnu 

tvoří 169 zrcadlových panelů, které se otáčí samy ke slunci a záření odráží 

a koncentrují do solárního reaktoru na špičce samotné věže. Utváří tak velmi silný 

energetický tok, který směřuje do otvoru o průměru 16 cm. Vnitřní plášť samotného 

reaktoru je pokrytý vysoce porézní vrstvou oxidu ceričitého. Ta jako katalyzátor spouští 

důležité reakce vody a CO2, které jsou do reaktoru rovněž vstřikovány, a termochemicky 

je rozkládá na směs vodíku a oxidu uhelnatého. Ta následně putuje do kondenzační 

jednotky a v dalších procesech se z ní při vysoké teplotě a tlaku vyrábí petrolej a nafta. 

Vše přitom pohání solární energie. Zdroj: Seznamzprávy.cz 

Schéma solární věže a výroby leteckého 

paliva a dieselu ze slunce, vody a CO2 

https://www.e15.cz/domaci/armada-do-budoucna-nepocita-s-bitevniky-l-159-postupne-je-maji-nahradit-drony-1392142
https://www.investicniweb.cz/vyrobce-dronu-primoco-uav-kritizoval-obranu-za-ze-ho-ignoruje-chce-izraelske-letouny
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vyrobce-ceskych-dronu-nechapu-proc-kupujeme-izraelske-rachotiny-40405834#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tech-technologie-nastupce-concordu-poleti-pres-2-000-km-h-firma-uz-ma-zakazku-za-100-miliard-211846
https://boomsupersonic.com/
https://www.euro.cz/tech/revoluce-v-letectvi-airbus-otestuje-letoun-a380-s-odkrytym-dvouproudovym-motorem?utm_source=eurocz&utm_medium=newsletter
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tech-technologie-zelena-nadeje-pro-letectvi-solarni-vez-vyrabi-uhlikove-neutralni-palivo-210718
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Čínský konkurent Airbusu a Boeingu bude moci pustit svůj nový letoun do vzduchu 

Čínský Úřad pro civilní letectví oznámil, že tento měsíc vydá osvědčení o letové způsobilosti úzkotrupého letounu C919 

s kapacitou 168 cestujících. Hned poté ho čínské letecké společnosti budou moct nasadit do běžného komerčního 

provozu. Jedná se sice o čínské letadlo, ve skutečnosti ale výrazně spoléhá na západní dodavatele součástek. Zdroj: hn.cz 

 AUTOMOTIVE & ELEKTROMOBILITA 

Škoda uvede na trh víc elektromobilů, než plánovala 

Plán Škody Auto dosud počítal se třemi novými elektromobily do roku 2030, které 

měly být menší a levnější než Enyaq iV. Škoda rovněž zákazníkům nabídne 

nejméně čtveřici modelů, přičemž jedním má být i nově odhalená studie až 

sedmimístného vozu Vision 7S. Zdroje: E15, Investičníweb.cz, Škoda Auto 

Ve VW se uvažuje o sloučení všech značek pod jednu hlavičku Volkswagenu 

V rozvoru pro Hospodářské noviny to uvedl předseda odborů Škody Auto Jaroslav Povšík. 

Cílem je využít synergií značek a snížit náklady koncernu. Souvisí to i s nástupem 

nového předsedy představenstva koncernu, kterým se od září stává dosavadní šéf 

značky Porsche Oliver Blume. Zdroje: hn.cz, Bloomberg.com 

V Maďarsku postaví obří továrnu na baterie čínská CATL a svůj závod i čínský 

výrobce elektroaut Nio  

Největší světový výrobce baterií pro elektromobily, čínská společnost Contemporary 

Amperex Technology (CATL) postaví v Maďarsku za 7,3 mld. eur závod na výrobu baterií, 

který bude největší v Evropě. Výstavba závodu s kapacitou 100 GWh ve městě Debrecín má být zahájena ještě letos. Po 

dokončení bude továrna vyrábět baterie pro automobilky Mercedes-Benz, BMW, Stellantis nebo Volkswagen. 

Čínský výrobce elektromobilů Nio pak plánuje v září otevřít svůj první závod v zahraničí. Továrna na výrobu stanic pro 

výměnu baterií se buduje nedaleko Budapešti. Tyto stanice vybitou baterii nenabijí, ale vymění ji za baterii plně nabitou. 

Cílem firmy je již ve 2. polovině letošního roku rozšířit prodej aut v západní Evropě. Zdroje: Investičníweb.cz, Investičníweb.cz 

Továrnu na baterie hodlá postavit i výrobce nákladních aut Volvo 

Švédský výrobce nákladních automobilů Volvo tak reaguje na rostoucí poptávku po těžkých vozidlech a strojích na 

elektriku. „Do roku 2030 je naším cílem, aby minimálně 35 % výrobků, které prodáváme, bylo na elektřinu. To bude 

vyžadovat velké objemy vysoce výkonných baterií,“ uvedl šéf podniku Martin Lundsted. Zdroj: Investičníweb.cz 

Nejdražší auto světa se prodalo za 3,3 miliard korun 

Vzácný exemplář závodního vozu Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut z roku 1955 

se na soukromé aukci prodal za 135 mil. eur. Stal se tak nejdražším prodaným 

automobilem všech dob. Zdroje: E15, jetsetmag.com 

 DOPRAVA A LOGISTIKA 

Ministerstvo financí zvažuje regulaci cen paliv, spotřební daň na naftu by mohla zůstat nižší i nadále 

Ministerstvo financí připravilo cenovou regulaci pro výši marže čerpacích stanic a maximální výši ceny u distributorů 

pohonných hmot. Rozhodlo se tak na základě výsledků červencových kontrol, které odhalily významný růst marží. 

O spuštění cenové regulace rozhodne resort v dalších týdnech podle cenového vývoje na trhu. Ministr také přemýšlí 

o prodloužení snížení spotřební daně na naftu a benzin, které má zatím platit do 30. září. U nafty by přitom mohlo být 

kvůli konkurenceschopnosti ceny snížení trvalé. Zdroje: Novinky.cz, novinky.cz 

Na MHD půjde v příštích sedmi letech z operačního programu Doprava 21 miliard korun 

Dotace půjdou na nahrazení autobusů tramvajemi, trolejbusy 

nebo metrem. Zdroj: Idnes.cz. Sdružení dopravních podniků 

Vlaky jsou stále prázdnější než před covidem 

České dráhy přepravily během prvního pololetí roku 2022 svými vlaky 75 mil. cestujících, což bylo o 25 mil. více než ve 

stejném období v loňském roce. Za celý loňský rok přepravila státní firma zhruba 121 mil. cestujících. Během 

předkrizových let ale dopravce běžně za rok přepravil přes 170 mil. cestujících. Zdroj: Idnes.cz 

 Délka v ČR Počet vozidel ve špičce 

Tramvajové tratě 1 068 km 1 145 

Trolejbusové tratě 1 187 km 515 

Metro (Praha) 65 km 515 

Marže značek koncernu VW 
(zdroj: VW) 

https://archiv.hn.cz/c1-67100960-cinske-letadlo-ceka-na-posledni-razitka-vyrobce-hlasi-pres-osm-set-objednavek-hlavne-z-ciny
https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/skoda-auto-zrychluje-elektromobilizaci-na-trh-uvede-vic-modelu-nez-planovala-1392575
https://www.investicniweb.cz/skoda-investuje-behem-pristich-peti-let-138-miliard-kc-do-elektromobility
https://www.skoda-auto.cz/novinky/novinky-detail/2022-08-23-skoda-auto-odhaluje-prvni-skici-exterieru-studie-vision-7s
https://archiv.hn.cz/c1-67104450-o-16hodinove-smeny-nikdo-nestal-ted-je-chce-vetsina-aby-usetrili-za-energie-a-vic-vydelali-rika-povsik-ze-skody
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-20/vw-s-affordable-brands-will-become-more-similar-under-the-hood?utm_source=google&utm_medium=bd&cmpId=google
https://www.investicniweb.cz/catl-postavi-v-madarsku-za-73-miliardy-eur-zavod-na-baterie-pro-elektromobily
https://www.investicniweb.cz/cinsky-vyrobce-elektromobilu-nio-v-zari-otevre-zavod-v-madarsku
https://www.investicniweb.cz/svedsky-vyrobce-nakladnich-aut-volvo-hodla-postavit-tovarnu-na-vyrobu-baterii
https://www.e15.cz/zahranicni/nejdrazsi-auto-sveta-cena-vzacneho-vozidla-se-vysplhala-na-142-milionu-dolaru-1390243
https://www.jetsetmag.com/lifestyle/automobiles/racing-royalty-the-142m-mercedes-benz-300-slr-uhlenhaut-coupe/
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/marze-u-paliv-byly-vysoke-mf-tak-zavede-cenovou-regulaci-40406163
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/delsi-snizeni-spotrebni-dane-na-naftu-je-stale-ve-hre-rekl-stanjura-40406178
https://www.idnes.cz/ekonomika/doprava/tramvaje-trolejbusy-metro-mhd-opd-iii.A220819_141055_eko-doprava_cfr
https://www.idnes.cz/ekonomika/doprava/zeleznice-pocty-cestujicich-ceske-drahy-pololeti.A220810_101137_eko-doprava_cfr?zdroj=vybava_idnes
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Český startup Ideastorage představil unikátní skladové řešení 

Česká společnost IdeaStorage ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci vyvinula systém, který dokáže zhustit 

kapacitu stávajících skladů na dvojnásobek, šetří tedy místo i lidské zdroje. Řešení připomíná obří skládačku. Její 

součástí je kovová konstrukce osazená kolejnicemi, po kterých se pohybují speciálně navržené roboty. Jejich úkolem je 

dojet na správné „souřadnice“ a zde konkrétní zboží pomocí navíjecího zařízení uložit, nebo vyzvednout. Zdroj: Euro.cz 

Švýcaři postaví tunely dlouhé 500 km pro přepravu nákladů 

Mezi Curychem a Bernem se chystá příprava prvního, 66 km dlouhého tunelového úseku, který má ulevit švýcarským 

silnicím i městům od náporu nákladních vozů a změnit logistiku. Tato dopravní tepna by spojila Curych s logistickými 

centry u Bernu. Pilotní tunel by se napojil na čtyři nadzemní překladiště, která by tunel propojila s překladišti nákladu. 

Budou se jím pohybovat automatizovaná vozítka bez řidiče, která jsou schopna automaticky vyzvedávat a ukládat 

náklad z určených ramp a výtahů. V roce 2045 by mohl celý systém délku zhruba 500 kilometrů. Zdroj: Seznamzprávy.cz 

 ENERGETIKA A ODPADY 

Vláda schválila úsporný tarif na energie, průměrná pomoc bude ve výši 15 000 korun, z toho 4 000 letos  

Úsporný tarif na energie má spolu s odpuštěním poplatků za podporované zdroje energie (který činí 599 Kč za každou 

megawatthodinu elektřiny) pomoci českým domácnostem s úhradou aktuálních vysokých cen elektřiny, zemního plynu 

a tepla. Konkrétní výše pomoci se bude odvíjet od způsobu vytápění domácností. Na úsporný tarif dosáhne každá 

domácnost, která má uzavřenu smlouvu s dodavatelem elektrické energie. Bude vyplacena ve dvou vlnách formou 

snížení konečné ceny za dodávku energie. První, nižší částky, uvidí domácnosti na svých vyúčtováních na začátku topné 

sezony, druhá, větší finanční pomoc, bude následovat uprostřed topné sezony od 1. února, přičemž ta zohlední 

i případné změny ve způsobu vytápění domácností. O příspěvek na elektřinu a plyn nebude nutné žádat. U zákazníka, 

který platí zálohy přes SIPO nebo bankovním inkasem, bude automaticky upravena výše zálohy. Zákazník, který platí 

zálohu trvalým příkazem, si bude moci zálohu sám upravit změnou trvalého příkazu. Ministr průmyslu pak také na 

evropské úrovni hodlá jednat o možnosti zastropování cen energií. Zdroje: Vláda.cz, Novinky.cz 

Firmám stát odpustí poplatek za obnovitelní zdroje, o přímé pomoci s energiemi se zatím jedná 

Výše popisovaný úsporný tarif se vztahuje jen na domácnosti. Firmy budou moci využít odpuštění poplatků za 

obnovitelné zdroje. Vláda ještě zvažuje pomoc podnikům (skrze tzv. kompenzace nepřímých nákladů), které využívají 

nejvíce energie. Podrobnosti zatím kabinet promýšlí, jasno bude v řádu týdnů. Zástupci firem se bojí, že drahé energie 

nemusí přežít až třetina podniků. Zdroje: Seznamzprávy.cz, Seznamzprávy.cz 

Stát připravuje změnu legislativy pro komunitní energetické projekty 

Když dnes chtějí obyvatelé domu v ČR brát energii ze slunce, musejí se zapojit všechny domácnosti, protože odběrná 

místa musí sloučit do jednoho. Na platbách se musí nějak dohodnout, což v praxi nefunguje. Nově se však chystají jak 

nové dotace, tak legislativa. Modernizační fond již vypsal dvě dotační výzvy na budování obecních fotovoltaik za 4 mld. 

korun. Uvolní se i předpisy. „Do začátku roku 2023 by měly být schválené dvě změny,“ říká Patrícia Čekanová, 

prezidentka Asociace komunální energetiky. „Novela energetického zákona zakotví slevu na distribuovaném množství 

elektřiny pro energetická společenství a zvýší hranici instalovaného výkonu solárů, které je možno budovat bez licence, 

na 40 až 50 kilowattů. Dále se chystá vyhláška ERÚ o trhu s elektřinou, která umožní sdílení energie v bytových 

domech bez nutnosti sjednotit odběrné místo.“ Speciální legislativa pro komunitní energetiku zatím neexistuje, zavede 

ji další novela energetického zákona, na níž bude během podzimu pracovat Ministerstvo průmyslu. Zdroj: Seznamzprávy.cz 

Prahu má vytápět odpadní voda z Císařského ostrova, ze zbytků jídel pak bude vyrábět biometan 

Praha chce v příštích deseti letech omezit spotřebu plynu díky tepelným čerpadlům, která budou získávat teplo 

z odpadních vod. První energetické centrum by mělo vzniknout v blízkosti čistírny odpadních vod na Císařském ostrově 

a postupně by mělo zásobit teplem až 200 tisíc domácností. Investice ve výši 5 mld. Kč má potenciál i v chlazení. 

Zastupitelé města pak nedávno rovněž odsouhlasili záměr na nákup zemědělské bioplynové stanice v obci Chrást na 

Nymbursku skrze městskou firmu Pražské služby. Svážet by se tam měly zbytky jídla, z nichž by se vyráběl biometan. 
vtláčený do plynárenské sítě. Zdroje: E15, Týdeník Hrot 

První velká fotovoltaická elektrárna ČEZu by mohla stát v Tušimicích 

První velká fotovoltaická elektrárna ČEZ o výkonu 40 MW by mohla stát v prostoru elektrárny Tušimice. Uvedli to 

zástupci společnosti. V prostoru elektrárny Ledvice u Teplic pak ČEZ vybudoval testovací fotovoltaickou elektrárnu. 

https://www.euro.cz/byznys/opravdu-hustej-sklad-cesky-startup-ideastorage-uvadi-na-trh-sve-unikatni-skladove-reseni-ktere-misto-lidi-zamestnava-roboty?utm_source=eurocz&utm_medium=newsletter
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tech-technologie-ve-svycarsku-se-chteji-zbavit-nakladaku-postavi-tunely-dlouhe-500-km-211140
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-konkretni-podobu-tzv--usporneho-tarifu--prumerna-pomoc-bude-ve-vysi-15-000-kc-198490/
https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-dva-tisice-kc-pres-usporny-tarif-40406669
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-az-tretina-z-nas-neprezije-zimu-varuji-firmy-vlada-vetsi-pomoc-nechysta-212421
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-sikela-navrhne-vlade-navysit-letosni-pomoc-domacnostem-s-cenami-energii-212850
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-trendy-analyzy-panelaky-a-bytovky-ceka-energeticka-revoluce-inspirace-prisla-z-nemecka-210927
https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/tretinu-prahy-muze-vytapet-odpadni-voda-zajisti-to-tepelna-cerpadla-na-cisarskem-ostrove-1392279
https://www.tydenikhrot.cz/clanek/praha-koupila-bioplynku-z-jidla-v-ni-bude-vyrabet-zeleny-metan?utm_source=ecomail&utm_campaign=2022_08_24_newsletter&utm_medium=email&utm_term=251&ecmid=241
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„Máme ucelenou řadu dat z různých panelů. Od roku 2010, kdy byl poslední fotovoltaický boom, se hodně věcí 

v technologiích změnilo. Původně se používaly lavice orientované na jih, v posledních průzkumech se zjistilo, že lepší 

výkon na menší plochu mají tzv. stříšky a nejnovějším trendem jsou vertikálně umístěné panely. Připravujeme projekt 

na lemování dálnic a různých koridorů,“ uvedl Petr Jenikovský z ČEZ. Zdroj: Investičníweb.cz 

Jedním z největších tuzemských výrobců solární elektřiny se stane developer CTP 

Developer průmyslových a komerčních nemovitostí CTP má ambiciózní plán. Chce využít ohromnou plochu střech na 

svých halách pro fotovoltaiky. Jen v Česku počítá s výkonem až 300 MWp, což by jej řadilo k největším provozovatelům 

fotovoltaik v ČR. Uvažuje i o využívání zeleného vodíku. Zdroj: Seznamzprávy.cz 

Fotovoltaické panely by mohly pokrýt i skládky 

Jako první chce už příští rok osadit zatravněný kopec odpadků u Benátek nad Jizerou 2 222 panely společnost AVE. 

80 % vyrobené elektřiny by využila v místě pro svojí budoucí spotřebu související se zpracováním odpadů. Zdroj: hn.cz 

Němci zavedou poplatek na ochranu dovozců plynu a sníží DPH na jeho odběr 

Německo zavede poplatek za odběr plynu, aby ochránilo své energetické firmy před kolapsem. Zároveň sníží DPH 

u plynu z 19 na 7 % a vážně zvažuje prodloužení provozu jaderných elektráren. Zdroje: Seznamzprávy.cz, Idnes.cz, Novinky.cz 

Firmy Total a Eni objevily u Kypru velké ložisko zemního plynu 

Je to již třetí nález plynu v moři u Kypru, žádný zatím nebyl využit. Předběžné odhady naznačují, že v místě je 2,5 bilionu 

krychlových stop (79 mld. m3) plynu s významným dodatečným potenciálem. Zdroj: Investičníweb.cz 

 FARMACIE A ZDRAVOTNICTVÍ 

Češi chtějí postavit na Ukrajině fabriku na výrobu zdravotnického materiálu 

Český výrobce zdravotnického materiálu Batist Medical Holding plánuje po skončení konfliktu stavbu továrny za 100-

200 mil. Kč. Důvodem je hlavně levnější pracovní síla a pokrytí regionu východní Evropy. Zdroj: Seznamzprávy.cz 

Někdejší spolumajitel Penty kupuje největší českou veterinární kliniku 

Na česko-slovenském trhu se po reprodukční medicíně začíná konsolidovat další zdravotnický sektor. Na řadu přichází 

lékařská péče pro domácí mazlíčky. Investiční skupina HardWood Investments, za kterou stojí investoři kolem 

expartnera skupiny Penta Eduarda Matáka, koupila největší veterinární nemocnici v Česku, pražské VetCentrum 

Duchek. Slováci českou multioborovou nemocnici se zvířecí pohotovostí začlení do skupiny VetCare Group, kterou 

v Česku a na Slovensku už několik měsíců budují. Zdroj: Týdeník Hrot 

Umělá inteligence razantně urychlí hledání nových léků 

Britská firma DeepMind zveřejnila obří databázi prakticky se všemi známými proteiny. Jejich strukturu přitom počítač 

odhadl pomocí strojového učení. Proteiny jsou komplexní miniaturní řetězce, které skrývají klíč k výzkumu veškerého 

života na Zemi. V nové databázi lze najít detaily prakticky všech známých proteinů a zobrazit, jakou strukturu u nich 

neuronová síť spočítala. Data jsou k dispozici pro akademické i komerční využití. Zdroj: Seznamzprávy.cz 

Vědci z Oxfordu vynalezli protézu poháněnou dechem 

Náhradní končetiny by si tak díky nízké ceně mohli dovolit i děti. Vynález funguje tak, že usměrňováním svého dechu 

přes trubici uživatel pohání drobnou speciální turbínu, která ovládá to, jak se prsty náhrady hýbají. Zdroj: Seznamzprávy.cz 

Vědci z Yaleovy univerzity oživily buňky, které byly hodinu mrtvé 

Vědci prováděli pokusy na prasatech, která byla hodinu po smrti způsobené zástavou srdce. Jejich buňky pak na šest 

hodin „napíchli“ na sérum OrganEx. Buňky pak ve svých orgánech začaly vykazovat známky života a hojit se, srdce 

začalo projevovat elektrickou aktivitu. Toto zjištění může pomoci v uchovávání transplantovaných orgánů. Zdroj: E15 

 INOVACE, STRATEGIE A REGULACE 

V roce 2100 by mohla být na Zemi polovina dnešního počtu lidí 

Pokud by současné tempo poklesu porodnosti na zeměkouli pokračovalo, na světě by v roce 2100 žilo místo 

současných téměř 8 něco přes 4 miliardy lidí. Evropa by během osmi desítek let přišla o 400 mil. lidí. Uvádí to studie 

britského ekonoma Jamese Pomerova ze společnosti HSBC. Zdroj: Novinky.cz 

https://www.investicniweb.cz/prvni-velka-fotovoltaicka-elektrarna-cez-mohla-stat-v-tusimicich
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-ohromne-strechy-na-halach-a-skladech-ctp-pokryji-fotovoltaiky-211934
https://archiv.hn.cz/c1-67099550-skladky-v-cesku-prekryji-desetitisice-solarnich-panelu-odpadove-firmy-uz-na-tom-pracuji
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-nemci-uz-tusi-jak-dlouho-potrva-plynova-nouze-bojuji-s-ni-snizenim-dph-211860
https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/dodavatele-plynu-spotrebitelske-ceny-domacnosti-zdrazeni.A220815_143435_eko-zahranicni_thee
https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-nemecko-naridi-uspory-energii-na-zeleznici-uprednostni-vlaky-s-uhlim-40406708
https://www.investicniweb.cz/totalenergies-eni-objevily-u-pobrezi-kypru-vyznamne-lozisko-plynu
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-na-podzim-skonci-valka-postavime-na-ukrajine-fabriku-rikaji-cesi-211156
https://www.tydenikhrot.cz/clanek/nejvetsi-veterinarni-kliniku-v-cesku-koupil-nekdejsi-spolumajitel-skupiny-penta-matak?utm_source=ecomail&utm_campaign=2022_08_04_newsletter&utm_medium=email&utm_term=251&ecmid=241
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tech-technologie-veda-pocitac-uspesne-rozsifroval-tajemstvi-zivota-razantne-urychli-hledani-leku-210644
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tech-technologie-veda-vedci-z-oxfordu-vynalezli-levnejsi-protezu-pohanenou-dechem-211456
https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/obelstena-smrt-oziveni-mrtvych-bunek-zvysi-v-budoucnu-sanci-lidi-po-srdecni-prihode-1392162
https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-svetova-populace-by-se-do-roku-2100-mohla-snizit-o-polovinu-40406827
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Analýza: 330 tisíc lidí si bude muset do konce dekády najít novou práci, jejich pozice totiž zanikne 

Z celkového počtu více než 5 milionů ekonomicky aktivních osob bude do roku 2030 milion pracujících vykonávat 

profese, u kterých hrozí zánik. Více než tři sta tisíc současných zaměstnanců tak přijde o práci a budou se muset 

přeškolit. Taková jsou zjištění analýzy společností Boston Consulting Group a neziskové organizace Aspen Institute, 

mapující budoucnost českého pracovního trhu do roku 2030. Zdroj: Forbes.cz 

40 % start-upů v Česku funguje i po deseti letech 

Výsledky průzkumu společnosti StartupJobs ukazují, že i po deseti letech od založení na trhu funguje více než 40 % 

českých start-upů. Vyvrací tak poučka, že devět z deseti start-upů na trhu neuspěje. Zdroj: hn.cz 

Home office má jen 28 % tuzemských zaměstnanců 

Počet lidí na home office se v ČR s ústupem pandemie rychle snižuje. Meziročně podíl pracujících z domu poklesl ze 

40 na 28 %. Vyplývá to z průzkumu personální agentury Randstad. Zdroj: Idnes.cz 

Velké firmy donutí své menší dodavatele počítat uhlíkovou stopu  

Z pilotního průzkumu Carbon Trackeru mezi 150 největšími tuzemskými firmami vyplynulo, že 11 % firem aktuálně CO2 

stopu počítá poprvé, kompletní data ještě nemá. Stejný podíl dotazovaných nemá stopu spočítanou, ani to neplánuje. 

Malé a střední firmy ovšem v blízké budoucnosti budou k zjišťování jejich uhlíkové stopy „donuceny“ od velkých hráčů 

jakožto jejich dodavatelů. Cílem tzv. nefinančního reportingu je poskytnout informaci veřejnosti o tom, jak společnosti 

k problematice emisí skleníkových plynů přistupují a jaké kroky chtějí dělat. Zdroj: Seznamzprávy.cz 

Od roku 2024 čeká evropský trh s kryptoměnami regulace 

Platit by totiž již měla nová evropská pravidla pro obchodování s kryptoaktivy označovaná Markets in Crypto-Assets 

(MiCA). Ta zavádějí větší ochranu pro investory, dohled centrálních bank, povinné licence pro podnikatele 

v kryptoměnovém sektoru či vysoké sankce za porušování pravidel. Zároveň bude možná i tzv. pasportizace, kdy 

licence pro poskytování služeb vydaná v jedné zemi EU bude platná pro celou Unii. Zdroj: Novinky.cz 

Xiaomi se pustilo do globální soutěže o nejlepšího humanoidního robota 

Podle čínské firmy Xiaomi najde její robot CyberOne využití jak v průmyslu, tak i doma u lidí 

jako pomocník i společník. To ale zřejmě ještě potrvá, například chodit se robot teprve učí. 

V reálném využití se tak možná dříve osvědčí například robot od Tesly Optimus, Atlas od firmy 

Boston Dynamics nebo další americká firma Agility Robotics a její Digit. Zdroj: Seznamzprávy.cz, Xiaomi 

IT & TELEKOMUNIKACE 

Analýza ČTÚ: Češi platí za data a volání třikrát více než v Evropě 

Český telekomunikační úřad ve své studii 

tvrdí, že i když se ceny mobilních dat v ČR 

snižují, stále čeští zákazníci platí nejvíc v 

Evropě. Podle analýzy jsou totiž ceny 

mobilních služeb i o 150 % vyšší, než je 

průměr EU, jeden GB dat je pak dražší o 

201 %. Z analýzy má vzejít čtvrtý pokus 

o regulaci mobilního trhu. Předchozí narazily 

na nesouhlas Evropské komise či ÚOHS. 

Zdroj: ČTÚ: Mobile Broadband Prices in Europe, 

Seznamzprávy.cz 

Grafické karty zlevňují 

Přitom ještě před několika měsíci byl grafických karet nedostatek. Nyní táhne ceny dolů očekávaný příchod nové 

generace karet, ale i snížení těžby kryptoměn. Zdroj: Seznamzprávy.cz 

Facebook se stále více podobá TikToku 

Vedení společnosti Facebook se rozhodlo více následovat čínský TikTok, který je mezi uživateli na rozdíl od Facebooku 

čím dál oblíbenější. Nově mají sociální sítě nabízet více zábavného obsahu než příspěvků od rodiny a blízkých. 

Facebooku totiž za první tři měsíce letošního roku ubyli uživatelé, poprvé za jeho 18letou existenci. Zdroj: Idnes.cz 

Cenové srovnání mobilních služeb v ČR s průměrem EU-28 (EUR/PPP) 

https://forbes.cz/tahle-pracovni-mista-do-konce-dekady-zaniknou-je-mezi-nimi-i-to-vase/
https://archiv.hn.cz/c1-67099450-devet-mrtvych-start-upu-na-jeden-uspesny-v-cesku-to-neplati-40-procent-firem-se-drzi-i-po-deseti-letech
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/homoe-office-pandemie-pruzkum-prace-randstad.A220812_143451_ekonomika_ven
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-rozhovory-bez-dat-o-znecisteni-si-zapadni-firmy-neskrtnou-cesi-maji-skluz-pet-let-211160
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/clanek/evropsky-trh-s-kryptomenami-ceka-od-roku-2024-regulace-40405595
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tech-technologie-xiaomi-predvedlo-humanoidniho-robota-vidi-slysi-a-pry-umi-cist-emoce-211650
https://xiaomiui.net/xiaomi-reveals-their-new-humanoid-robot-cyberone-34484/#jp-carousel-34493
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-analyzy-trhu-c-a3xx2022-x-trhu-c-3-1
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-za-data-si-operatori-uctuji-trikrat-vic-nez-v-evrope-prijde-regulace-212118
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-konecne-neco-poradne-zlevnuje-graficke-karty-stoji-o-desetitisice-mene-210780
https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/facebook-tik-tok-zmeny-reklama-pokles-zajem-poptavka.A220728_155852_eko-zahranicni_jla
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 MALOOBCHOD A E-COMMERCE 

Britský Iceland umožní lidem nakupovat potraviny na splátky, české e-shopy to zvažují 

Řetězec supermarketů Iceland Foods nabídne zákazníkům bezúročné půjčky v hodnotě až 100 liber (téměř 3 000 Kč), 

a to ve formě platebních karet, kterými bude možné platit v jejích obchodech. Zákazníci pak budou půjčky splácet 

prostřednictvím splátek stanovených na 10 liber týdně. V Česku uvažuje o podobném kroku online supermarket 

Rohlik.cz, Košík.cz už umožňuje odloženou platbu. Zdroje: Seznamzprávy.cz, E15 

Kamenné obchody sníží teplotu, upravovat otevírací dobu se zatím nechystají 

Kvůli rostoucím cenám energií omezují některé maloobchodní řetězce reklamní osvětlení či plánují výrobu elektřiny. 

Především se ale chtějí zaměřit na vytápění. Otevírací dobu zkracovat neplánují. Zdroj a více informací: Idnes.cz, hn.cz 

Od ledna skončila už pětina bezobalových obchodů 

Před necelými 10 lety se v ČR začaly objevovat první prodejny, kde si 

lidé mohli nakoupit základní potraviny i drogerii bez obalů do vlastních 

nádob. Podle průzkumu společnosti Bezobalu, která v tuzemsku 

provozuje tři bezobalové prodejny, bylo ještě na začátku roku v ČR okolo 

105 bezobalových obchodů. 19 z nich do této chvíle ale zavřelo. 

Neustály covid, rostoucí ceny a náklady. Zdroj: Seznamzprávy.cz, Bezobalu 

 ODVĚTVOVÉ TRENDY 

Diváci zatím do kin chodí  

Za první letošní pololetí přišlo podle statistik Unie filmových distributorů do tuzemských kin 6,4 mil. diváků, což bylo 

více než za celý rok 2020. Při současné návštěvnosti by se kinosály mohly přiblížit k hranici 12 mil. diváků. To by zhruba 

odpovídalo situaci před sedmi lety. Rekordní návštěvnost (18,3 mil. diváků) kina zaznamenala v roce 2019. Zdroj: E15 

Sportovní kluby drtí drahé energie, Národní sportovní agentura spustila kontroverzní dotační program 

V řadě sportovních klubů bude letošní sezona omezená či bez vytápění. Pomoci by klubům mohlo 385 mil. Kč, které 

Národní sportovní agentura uvolnila na pomoc s drahými energiemi. Na peníze však dosáhnou pouze oddíly, které mají 

sportoviště ve svém vlastnictví nebo si ho pronajímají od města, kraje či státního subjektu. Zdroje: hn.cz, Seznamzprávy.cz 

STAVEBNICTVÍ A REAL ESTATE 

Nájmy vzrostly o třetinu, ceny pozemků o pětinu 

Nájemné ve 2. čtvrtletí 2022 vzrostlo podle firmy Re/Max ve velkých městech meziročně až o třetinu. Ceny stavebních 

parcel pak podle analýzy společnosti Ekonomické stavby rostou nepřetržitě od roku 2010 a za poslední rok stouply 

meziročně o 23,2 %. Pozemků je podle firmy v Česku nedostatek a pokles cen se neočekává. Zdroje: Idnes.cz, E15 

Některé stavební materiály začaly pomalu zlevňovat 

Tempo zlevňování není ale tak rychlé, jak se zdražovalo, uvedla síť stavebnin Pro-Doma. Celkově vzrostla podle ní cena 

materiálů od ledna 2021 do letošního května zhruba o 40 %. „Nyní se snížily ceny u železa a hutních výrobků. Pomalu 

zlevňují i polystyreny a výrobky ze dřeva, například loni touhle dobou nejprudčeji zdražovaly OSB desky. Teď u nich ceny 

oproti loňskému létu spadly o více než polovinu,“ řekl generální ředitel Pro-Doma Petr Vaněrka. Ovšem třeba cihelný 

blok o tloušťce 30 cm meziročně zdražil o 80 % a jeho zlevnění se neočekává. Zdroj: Novinky.cz, v případě zájmu o analýzu 

cen stavebních materiálů nás neváhejte kontaktovat na radeknovak@csas.cz  

Stát přispěje firmám na brownfieldy, s obnovou si ale budou muset pospíšit 

Soukromé firmy či obce, kteří vlastní nefunkční průmyslové areály nebo nepoužívaná nádraží, budou mít možnost získat 

dotaci na jejich přeměnu. Z Národního plánu obnovy půjde na revitalizaci brownfieldů přes 3,3 mld. Kč. Dotaci ale 

musejí příjemci profinancovat už do konce roku 2025. Zdroj: E15 

Na trhu vzniká velká realitní skupina s chutí na evropskou expanzi 

Do jedné z největších realitních společností na českém trhu M&M Reality majetkově vstupuje skupina European 

Housing Services investora Marka Rosenbauma. Cílem je posílit pozici na domácím trhu a pod značkou M&M Real 

Estate Europe expandovat do střední Evropy. Do skupiny EHS patří firmy Bezrealitky a Maxima Reality. Zdroj: E15 
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https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/britsky-retezec-umozni-zakaznikum-nakupovat-potraviny-na-splatky-40405968
https://www.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/ceske-online-supermarkety-zvazuji-prodej-potravin-na-splatky-kamenne-ho-odmitaji-1392498
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/prodejny-obchody-energie-solary-svetlo-teplo-krize.A220815_134253_ekonomika_vebe
https://archiv.hn.cz/c1-67102290-nektere-obchodni-retezce-v-cesku-planuji-kvuli-vysokym-cenam-energii-snizovat-teplotu-v-prodejnach
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-trendy-analyzy-bezobalove-obchody-krachuji-od-ledna-skoncila-temer-petina-211218
https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/kina-navzdory-krizi-tahnou-divaci-chodi-jako-pred-covidem-ale-vstupenky-zdrazi-1392077
https://archiv.hn.cz/c1-67102190-na-miliony-na-drahe-energie-dosahnou-jen-nektere-sportovni-kluby-odmitnute-spolky-mluvi-o-diskriminaci
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-byznys-zachrana-podnikani-firem-sport-hraje-kvuli-energiim-o-preziti-konci-prvni-kluby-i-zimni-stadion-210963
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/airbnb-uprchlici-hypoteky-najemne-bydleni.A220802_132144_ekonomika_akp
https://www.e15.cz/domaci/ceny-pozemku-mezirocne-stouply-o-petinu-je-jich-nedostatek-1392203
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/stavebni-materialy-zacaly-pomalu-zlevnovat-40404393
mailto:radeknovak@csas.cz
https://www.e15.cz/domaci/stat-prispeje-firmam-na-brownfieldy-revitalizaci-ale-museji-stihnout-rekordne-rychle-1392122
https://www.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/realitni-skupina-ehs-vstupuje-do-m-m-reality-chysta-evropskou-expanzi-1392113
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Trigema se stane hlavním zdrojem informací o prodejích bytů na českém trhu 

Stavitel bytů Trigema získal od firmy Hyposervis Group 51% podíl ve Společnosti pro Cenové mapy ČR, kterou 

přejmenoval na Dataligence. Trigema také vlastní startupový agregátor developerských projektů Flat Zone a spolu 

s developery Central Group a Skanska Reality vydává pravidelné analýzy rezidenčního trhu. Vizí Flat Zone je vybudovat 

kompletní databázi nemovitostí v ČR nad katastrem nemovitostí a digitalizovat celý proces nákupu realit. Zdroj: E15 

 STROJÍRENSTVÍ A PRŮMYSL 

Ministerstvo průmyslu spustilo dotace na energetické úspory 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo první výzvy z nového Operačního programu Technologie a aplikace pro 

konkurenceschopnost. Vedle podpory inovací půjde největší balík peněz (10 mld. Kč) na podporu energetických úspor 

pro velké, malé a střední podniky. Žádosti je možné podávat od září. Resort dále vyhlásil výzvu Obnovitelné zdroje 

energie, která se zaměřuje na větrné elektrárny. Vedle toho mohou podnikatelé využít i výzvy na podporu výstavby 

fotovoltaických elektráren z Modernizačního fondu. I nadále běží výzvy z Národního plánu obnovy. Zdroj: Seznamzprávy.cz 

 ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ 

Úroda z letošních žní je slušná 

U obilovin jsou výnosy o něco nižší než loni, u řepky naopak vyšší. Zdroj: Novinky.cz 

Ministerstvo zemědělství otevře dotační program na precizní zemědělství 

„Výše dotace pro intervenci Precizní zemědělství je 43,40 eura na hektar. Aktuálně je ve Strategickém plánu pro tuto 

intervenci naplánována částka více než jedna miliarda korun pro období 2023–2027, rozpočet na příští rok je cca 

200 mil. Kč,“ uvedl mluvčí resortu Vojtěch Bílý. Největší zájem mezi zemědělci je o systémy variabilního hnojení. 

Aplikace doporučí různou dávku hnojiva na různých místech pole na základě analýzy dat z mnoha dostupných zdrojů: 

satelitních map, senzorů, GPS v traktorech, z nichž se vytváří reliéf půdy, dat z výnosoměrů mlátiček či z dat o pohybu 

vody v půdě. S přesným hnojením se může snížit množství využívaného dusíku o 15 až 20 %. Zdroj: Seznamzprávy.cz 

Polský výrobce zastavuje výrobu hnojiv, ceny zůstanou ještě vysoko  

Polská chemická společnost Grupa Azoty kvůli výraznému nárůstu cen zemního plynu dočasně zastavila výrobu ve 

svých závodech na dusíkatá hnojiva. Grupa Azoty patří k předním evropským výrobcům umělých hnojiv. Kvůli vysokým 

cenám hnojiv EU podle agentury Bloomberg uvažuje 

o zrychlení vývoje hnojiv založených na statkových 

hnojivech jako je kejda nebo hnůj. Omezila by se tak 

závislost na minerálních hnojivech vyráběných 

pomocí zemního plynu. Podle Jindřicha Černého 

z Katedry agroenvironmentální chemie a výživy 

rostlin ČZU v Praze by bylo nutné razantně zvýšit 

počty chovaných zvířat, jinak statkových hnojiv dost 

nebude. To jde proti cíli EU snižovat množství emisí 

metanu. Navíc hnůj je méně účinný, než jsou umělá 

hnojiva. Zdroj: Investičníweb.cz; více o cenách a trhu 

s hnojivy v EU a ČR najdete v naší analýze.  

Lidé skupují kamna a zásobují se dřevem 

Poptávka po krbech a kamnech je meziročně podle analýzy společnosti Upgates až desetinásobná. Důvodem jsou 

vysoké ceny elektřiny a plynu. Ovšem zdražuje i dřevo, ve 2. čtvrtletí v průměru o 111 %. Zdroje: Novinky.cz, Idnes.cz 

Každé osmé pivo z Prazdroje je už nealkoholické 

Obliba nealkoholických piv v ČR akceleruje. Např. značka Birell se ještě před pěti lety podílela na prodejích Prazdroje 

necelými 7 %, aktuálně je to už 13 %. 54 % jejich spotřeby nyní na rozdíl od minulosti patří mužům. Zdroj: Idnes.cz 

Průměrný Čech vypije za rok lahev Prosecca  

Podle nového průzkumu si třetina Čechů dává v létě prosecco, typ šumivého vína vyrobený v severní Itálii. Češi ho vypijí 

skoro 9 milionů lahví. Spotřeba v ČR tak šestý rok po sobě roste, na každého dospělého člověka už připadá jedna lahev 

ročně a Česku patří 13. příčka v žebříčku dovážejících zemí. Zdroj: Seznamzprávy.cz 
  

https://www.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/developer-trigema-se-stava-hlavnim-zdrojem-informaci-o-prodejich-bytu-koupil-cenove-mapy-1392150
https://optak.cz/harmonogram-v%C3%BDzev-op-tak/
https://optak.cz/harmonogram-v%C3%BDzev-op-tak/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/
https://www.planobnovycr.cz/vyzvy-soukroma-sfera
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-stat-prispeje-firmam-200-milionu-na-energeticke-uspory-s-plynem-nepomuze-211898
https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-zne-se-chyli-ke-konci-uroda-je-slusna-40406579
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-k-zemedelskemu-naradi-pribude-tablet-moderni-technologie-podpori-dotace-211992
https://www.investicniweb.cz/polska-grupa-azoty-kvuli-drahemu-plynu-pozastavuje-vyrobu-dusikatych-hnojiv
https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/cz/csas/www_csas_cz/Dokumenty-korporat/Dokumenty/Analytici/trh-s-hnojivy-v-eu-a-cr-2022-07.pdf
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/cesi-hromadne-skupuji-krbova-kamna-vyrobci-nestihaji-40406131
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/inflace-palivove-drivi-zdrazovani-cesko.A220807_074308_ekonomika_imat?zdroj=vybava_idnes
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/nealkoholicke-pivo-birell-prazdroj.A220823_131926_ekonomika_thee
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-co-cech-to-lahev-prodejci-se-boji-ze-rekordni-piti-prosecca-utne-inflace-211211
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Tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, jako by šlo o údaje nezvratné 

a nezměnitelné. Publikace je založena na nejlepších informačních zdrojích dostupných v době zveřejnění. Použité informační zdroje jsou 

všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna, a.s. ani její pobočky či zaměstnanci neručí za správnost a úplnost informací. Autoři 

považují za slušnost, že při použití jakékoliv části tohoto dokumentu, bude uživatelem tento zdroj uveden.  

 ZAOSTŘENO: Tuzemský cestovní ruch stále nedosáhl na předcovidová čísla 
 

V českých ubytovacích zařízeních se ve 2. čtvrtletí letošního roku ubytovalo mírně přes 5 mil. turistů. Předcovidovým 

číslům se počet hostů nevyrovnal – ve druhém kvartále roku 2019 přijelo do hromadných ubytovacích zařízení v ČR 

téměř 5,8 mil. hostů a o rok dříve téměř 

5,5 milionu. Ve srovnání se stejným obdobím 

loňského roku letošní údaj představuje 

nárůst o 229 %. Počet přenocování hostů 

stoupl v letošním 2. čtvrtletí na 12 mil. nocí. 

Meziročně byl vyšší o 190 %. Mezi turisty 

převažovali Češi, kterých bylo 3,1 milionu. 

Zahraničních hostů se ubytovalo jen 65 % 

v porovnání s rokem 2019.  Domácí 

klientela převažovala ve všech regionech 

s výjimkou Prahy, kde skoro 3/4 

ubytovaných byli cizinci. Mezi zahraničními 

návštěvníky v Česku tradičně dominovali 

Němci (více než čtvrtina zahraniční klientely 

ve sledovaných zařízeních). Druhou 

nejpočetnější skupinou byli Slováci a na 

třetím místě se umístili hosté z Polska. Zdroj: 

Novinky.cz, ČSÚ 

Pražské hotely konečně zažívají restart, 

Asiaté a Rusové ale citelně chybí 

Po pandemii covidu se do hotelů v Praze 

vracejí i zahraniční turisté, nejvíce ovšem 

z okolních států a dalších zemí Evropy. 

Někteří hoteliéři hlásí přitom za červenec 

i vyšší obsazenost než v předkrizovém roce 

2019. Například síť Czech Inn Hotels má kapacity obsazené na zhruba 95 %, u pražských hotelů řetězce OREA Hotels 

& Resorts je to kolem 90 %. Zkracuje se u nich ale délka pobytů. Ovšem například v hotelu Four Seasons je poptávka 

stále zhruba 30 % pod úrovní roku 2019. Zdroj: E15 

Lidé jezdí do lázní za své jen na víkendy 

Lázně v Česku zažívají poměrně slušnou hlavní sezonu co do počtu klientů, jimž pobyt hradí pojišťovny. Jenomže jim 

citelně chybějí hosté ochotní strávit dovolenou za své. Čtrnáctidenní odpočinek v léčebných zařízeních totiž může vyjít 

i přes 50 tisíc, a tak samoplátci většinou svůj pobyt radikálně zkrátili. Podle prezidenta Svazu léčebných lázní Eduarda 

Bláhy jezdí tyto klienti do lázní většinou jen na víkend. Zdroj: Novinky.cz 

Vysoké prodeje zájezdů se přelívají i do podzimní sezóny 

Samotné cestovní kanceláře předpovídaly, že podzim a zima budou kvůli vysoké inflaci pro řadu tuzemských domácností 

těžké. Z prodejů zájezdů na zimní sezonu se ale zatím zdá, že Češi se v cestování nechtějí omezovat. Prodeje zájezdů 

u některých cestovních kanceláří totiž podle jejich vyjádření převyšují i předcovidový rok 2019. Lidé plánují tradičně 

vyrazit do Egypta, ale i do exotických destinací jako na Kapverdské ostrovy, Zanzibar nebo do Dominikánské republiky. 

Cestovky sledují zájem už také o lyžařské zájezdy.  

Například podle cestovní kanceláře Fischer je letošní sezóna naprosto specifická a rekordní. Nevídaný zájem zákazníků 

přisuzuje především dvouleté pauze, kdy nebylo možné téměř cestovat. Většinu zájezdů do oblíbených destinací se 

cestovním kancelářím podařilo vyprodat, a tak výhodné last minute zájezdy byly pro letošek nedostatkovým zbožím. Zdroje: 

Seznamzprávy.cz, E15 

 

Radek Novák 

e-mail: radeknovak@csas.cz  

tel: +420 956 718 015 

Tereza Hrtúsová 

e-mail: thrtusova@csas.cz  

tel: +420 956 718 012 

Tomáš Kozelský  

e-mail: tkozelsky@csas.cz 

tel: +420 956 718 013 
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