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 AEROSPACE 

Zájem o létání roste, obdobně i ceny letenek 

„Prodeje jsou letos zatím trojnásobné oproti stejnému období loňského roku a zájem dál sílí,“ uvádí ředitel portálu 

Letuška.cz Josef Trejbal. Dosažení 70% prodejů ve proti roku 2019 čeká i prodejce letenek Student Agency, podle nějž 

ceny letenek letos vzrostou meziročně o 20 %. Důvodem je vyšší poptávka a rostoucí náklady na palivo. Zdroj: E15 

Pražské letiště otevře spojení do Kuvajtu, může sloužit jako spoj do Indie 

Od června se nabídka přímých letů z Letiště Václava Havla rozšíří o blízkovýchodní Kuvajt. Netradiční destinace má 

význam pro příjezdový cestovní ruch, českým turistům může naopak otevřít cestu do Indie. Vedle toho bude letos 

spuštěna linka do saúdskoarabského Rijádu a obnoveny lety do New Yorku. Ve srovnání s „předcovidovým“ rokem 

2019 je letošní oznámený letový řád chudší zhruba o čtvrtinu, chybí zejména spojení s Čínou. Zdroj: Idnes.cz 

Aero Vodochody dodá Maďarsku 12 letounů L-39NG 

Osm proudových letounů bude ve cvičné konfiguraci a čtyři v průzkumné konfiguraci. Na vývoji a výrobě letounu se 

podílí řada českých dodavatelů. Loni byl dokončen prodej Aera Vodochody společnosti HSC Aerojet, v níž má většinu 

maďarský finančník Szalay-Bobrovniczky. Menší podíl vlastní česká skupina Omnipol. Zdroj: Seznamzprávy.cz 

Omnipol kupuje kunovického výrobce letadel Aircraft Industries 

Kunovického výrobce civilních dopravních letounů Aircraft Industries kupuje od ruského majitele skupina Omnipol. 

Vlastníka z ČR bude mít někdejší Let Kunovice po 14 letech. Zdroj: hn.cz 

NASA se bude podílet na vývoji vesmírného praku pro vystřelování satelitů 

Kalifornský start-up SpinLaunch svůj vynález prezentuje jako suborbitální urychlovač hmoty. Plánuje s ním dopravovat 

satelity na oběžnou dráhu za desetinu běžné ceny. Bez nosné rakety prý ušetří až 70 % paliva nutného k dosažení 

orbity. Start-upu nejnověji pomůže s financováním vývoje i samotná NASA. Zdroj: Seznamzprávy.cz 

 AUTOMOTIVE & ELEKTROMOBILITA 

Krize v automobilovém průmyslu pokračuje, daří se ojetinám 

Prodej nových osobních automobilů v EU se kvůli výpadkům v dodavatelských řetězcích v březnu meziročně snížil 

o 20,5 %. V ČR v prvním čtvrtletí letošního roku klesl počet registrovaných nových osobních automobilů o 4 % proti roku 

2021 a o 20 % oproti roku 2019. Naproti tomu ojetých aut se během tří měsíců na české silnice dostalo přes 44 tisíc, 

což představuje bezmála 3O% meziroční nárůst. Osobních aut se v ČR v 1. čtvrtletí vyrobilo o 19 % méně než v loňském 

https://www.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/aerolinky-podcenily-poptavku-za-drazsim-letanim-nestoji-jen-cena-ropy-1389474
https://www.idnes.cz/ekonomika/doprava/letectvi-kuvajt-jazeera.A220420_114355_eko-doprava_cfr
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-aero-vodochody-doda-madarsku-12-cvicnych-proudovych-letounu-l-39ng-199173#utm_content=freshnews&utm_term=aero%20vodochody&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz
https://byznys.hn.cz/c1-67062590-po-14-letech-cesky-vlastnik-omnipol-kupuje-od-ruskeho-majitele-kunovickeho-vyrobce-letadel-aircraft-industries
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tech-technologie-nasa-otestuje-vesmirny-prak-ma-levne-vystrelovat-satelity-na-orbitu-199016
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roce. Z automobilek vykázal růst produkce jen nošovický 

Hyundai. Škodě Auto se kvůli chybějícím dveřním výplním 

nedaří dokončovat, a tedy ani prodávat zejména Octavie – 

těch bylo v Česku v březnu registrováno jen 399. Zdroje: 

Novinky.cz, Idnes.cz, Idnes.cz, hn.cz, SDA 

Jednou ze zvažovaných lokalit pro továrnu VW na 

baterie je i plzeňské letiště 

Bývalé armádní letiště v Líních u Plzně je jednou ze tří 

evropských lokalit, které Volkswagen zvažuje pro stavbu 

továrny na výrobu baterií do elektroaut. Oznámili to členové vedení Plzeňského kraje. Vlastníkem letiště je ministerstvo 

obrany, od roku 2000 jej má na 99 let pronajatá společnost PlaneStation. Rozhodující bude rychlost výstavby a výše 

dotačních pobídek. ČEZ v reakci uvedl, že i nadále počítá s přípravou projektu továrny na výrobu baterií do 

elektromobilů na místě hnědouhelné elektrárny Prunéřov I, která se nyní bourá. Plocha o velikosti 40 ha bude 

připravena v prvním pololetí příštího roku k využití. Podle ČEZu Volkswagen údajně navýšil požadavek na plochu na 

200 hektarů, což Prunéřov nesplňuje. Zdroje: Novinky.cz, E15, Investičníweb.cz 

Louda Auto se vrhá do segmentu ojetých vozů 

Louda Auto, největší prodejce aut Škoda Auto a Hyundai v Česku loni dosáhl rekordních tržeb ve výši 7,5 mld. Kč. Vedle 

toho staví údajně největší evropskou prodejnu ojetin u Poděbrad. Řada společností se přitom nyní soustřeďuje spíše na 

online obchod s ojetými vozy a s daty o nich. V Česku se ročně prodá zhruba třikrát víc ojetin než nových vozů. Zdroj: E15 

Volkswagen se chce zaměřit na výrobu dražších modelů přinášející vyšší zisky 

Německý automobilový koncern hodlá do konce desetiletí redukovat svůj sortiment modelů se spalovacím motorem 

o 60 %. Rovněž chce omezit svůj celkový prodej a zaměřit se na výrobu dražších automobilů přinášejících vyšší zisky. 

„Soustředíme se více na kvalitu a marže než na objem prodeje a tržní podíl,“ uvedl finanční ředitel koncernu Arno 

Antlitz. Dřívějším cílem VW bylo stát se světovou jedničkou z hlediska objemu prodeje. Antlitz také upozornil, že 

plánovaná expanze koncernu v oblasti elektromobilů nebude vytvářet nové výrobní kapacity. VW bude postupně 

přeměňovat továrny. Obdobným směrem jdou i další automobilky. „Skutečně bych rád zdůraznil, že neuplatňujeme 

strategii založenou na objemu prodeje,“ uvedl loni šéf BMW Oliver Zipse. Zdroj: Investičníweb.cz 

Prototyp Mercedes Vision EQXX ujel na jedno nabití 1 008 km 

Futuristická karoserie vozu Mercedes Vision EQXX se chlubí extra nízkým součinitelem aerodynamického odporu 

cx 0,17. Koncept využívá 900V architekturu a na poháněná zadní kola se prý dostane až 95 % energie. Rekordní jízda 

odstartovala v německém Sindelfingenu a vedla až do Cassis na Azurovém pobřeží ve Francii. Mercedes Vision EQXX 

ujel 1 008 kilometrů za 11,5 hodiny, v baterii zbývala energie na dalších 140 km. Výsledná spotřeba činila pouhých 

8,7 kWh/100 km. Pro srovnání průměrná udávaná spotřeba Škody Enyaq je dvojnásobná. Zdroj: Autorevue.cz 

Porsche investuje další miliardu do syntetického benzínu 

Německá automobilka investovala dalších 75 mil. dolarů (1,75 mld. Kč) do firmy HIF Global LLC. To je holding 

sdružující vývojáře výrobních zařízení na produkci e-paliv (mimo Porsche i Siemens Energy či ExxonMobil). Holding 

pracuje na pilotním závodě na výrobu syntetických paliv v Chile. E-paliva jsou uhlíkově neutrální náhradou za ropná 

paliva. Továrna na jejich výrobu za pomoci „zelené“ energie vyrobí vodík a kyslík elektrolýzou vody. Následně vodík 

zkombinuje s oxidem uhličitým získaným ze vzduchu na syntetický metanol a ten konvertuje na e-palivo, které je možné 

spálit v konvenčním motoru auta. Včetně toho spálení by celý proces měl být uhlíkově neutrální. Zdroj: Novinky.cz 

 DOPRAVA A LOGISTIKA 

Česká vláda rozhodla o snížení spotřební daně na pohonné hmoty o 1,5 Kč na litr 

Snížení spotřební daně bude po schválení v parlamentu platné od 1. června do 30. září. Vláda rovněž zvažuje stanovení 

maximálních marží prodejcům pohonných hmot. K tomu by mohlo dojít od začátku května. Čerpací stanice musí od 

poloviny března na denní bázi hlásit průměrné prodejní ceny. Zdroj: Investičníweb.cz 

V Praze došly sklady, nové není kde stavět 
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Registrace nových vozů Škoda Octavia      

v ČR v březnu daného roku

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/prodej-aut-v-eu-v-breznu-mezirocne-klesl-o-vice-nez-20-procent-40394378
https://www.idnes.cz/ekonomika/doprava/prodeje-automobily-sda-ctvrtleti-ojetiny.A220406_103534_eko-doprava_cfr
https://www.idnes.cz/ekonomika/doprava/vyroba-aut-valka-ukrajina-auto-sap.A220421_101633_eko-doprava_cfr
https://archiv.hn.cz/c1-67057620-strmy-pad-octavie-v-breznu-se-prodalo-jen-399-aut-z-problemu-skody-auto-tezi-konkurenti-nejvic-hyundai
https://portal.sda-cia.cz/stat.php?n#rok=2022&mesic=3&kat=undefined&vyb=undefined&upr=undefined&obd=m&jine=false&lang=CZ&str=nova
https://www.novinky.cz/stalo-se/clanek/vw-zvazuje-postavit-u-plzne-obri-tovarnu-na-autobaterie-40393028
https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/boj-o-gigafactory-vrcholi-volkswagen-sonduje-kolika-desitkami-miliard-mu-cesko-prispeje-1389121
https://www.investicniweb.cz/cez-nadale-pocita-s-projektem-tovarny-na-baterie-na-miste-elektrarny-prunerov-i
https://www.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/nova-auta-uz-loudovi-nestaci-po-rekordnim-vynosu-chce-byznys-znasobit-prodejem-ojetin-1389088
https://www.investicniweb.cz/vw-hodla-zrusit-desitky-modelu-zamerit-se-na-drazsi-vozy-pisi-financial-times
https://www.autorevue.cz/mercedes-benz-dokazal-neco-nevidaneho-jeho-elektromobil-muze-opravdu-plne-nahradit-auto-se-spalovacim-motorem
https://www.novinky.cz/auto/clanek/porsche-veri-syntetickemu-benzinu-investuje-dalsi-miliardy-40393178#source=hp&seq_no=9&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=OSdDCk68TTn-202204080629&dop_id=40393178&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.investicniweb.cz/cr-vlada-rozhodla-o-snizeni-spotrebni-dane-na-naftu-benzin-o-150-kc-na-litr
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Aktuální studie trhu společnosti Savills ukazuje, že z celkové plochy pražských skladů je volné necelé procento. 

Nejčastějšími nájemci jsou podle analytika společnosti Colliers Josefa Stanka firmy obchodující na internetu a 3PL 

společnosti zajišťující logistiku zboží, jejichž byznys nakopla koronakrize. V metropoli navíc docházejí pozemky. Zdroj: E15 

Evropa zavede denní dálniční známky 

Evropský parlament odhlasoval změnu v systému zpoplatnění dálnic jednotlivých států. Zavedeny budou jednodenní 

tranzitní dálniční známky. Jejich cena se bude odvíjet od toho, kolik emisí daný vůz produkuje. O výjimku z nové 

směrnice si však mohou zažádat státy, které dokážou vyargumentovat, že by zavedení nového zpoplatnění bylo 

finančně neúměrné s přihlédnutím k očekávaným ziskům. Zdroj: Idnes.cz 

Česká pošta staví centrum pro zásilky z Číny pro celou Evropu 

Česká pošta dokončuje u letiště Mošnov hub, kterým chce ovládnout trh zahraničních zásilek z Číny nejen do Česka. 

Díky členství v Mezinárodní poštovní unii nemohou poště soukromé společnosti příliš konkurovat. Zdroj: Týdeník Hrot 

České dráhy si koupily autobusového dopravce pro výluky 

ČD koupily vyškovského autobusového dopravce Vydos Bus. Firmu hodlají využívat k zajištění náhradní dopravy při 

plánovaných výlukách nebo mimořádných událostech. Cílem je snížit náklady. Krizí oslabené tuzemské autobusové 

dopravce hodlá akvírovat i německá platforma Flixbus. Zdroje: Novinky.cz, E15 

 ENERGETIKA A ODPADY 

Projekce Evropy bez ruského plynu 

ukazují na problém ke konci ledna 2023 

Analýza think-tanku Bruegel připravila tři 

scénáře následující zimy. V případě úplného 

zastavení dodávek by země EU musely snížit 

roční spotřebu plynu o 10 až 15 %. V tu chvíli 

by totiž ani dodávky z jiných zemí nestačily 

a zásobníky plynu v Evropě by se vyprázdnily 

na přelomu ledna a února 2023. Evropa by 

v příštích měsících podle Bruegelu 

potřebovala snížit poptávku po zemním plynu 

aspoň o 400 TWh, což představuje právě 

zmíněných 10-15 % spotřeby. Podle analýzy 

je to možné pomocí série různých opatření. 

Zdroj: Bruegel.org, Aktuálně.cz, Jak by se postupovalo 

v ČR v případě odstavení dodávek plynu viz zde. 

Evropa se snaží sehnat co nejvíce plovoucích LNG terminálů  

Nejrychlejší způsob, jak snížit závislost Evropy na ruském plynu, představují plovoucí terminály na zkapalněný plyn LNG. 
Ty by mohly být v provozu v Německu už od příštího roku a snížit tamní závislost na Rusko o 40 %. Zdroj: Týdeník Hrot, hn.cz 

České zásobníky mají být na podzim plné z 80 % 

Mimořádným opatřením o tom rozhodl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Stát bude rovněž kompenzovat 

případné rozdíly mezi nákupní a prodejní cenou, zároveň ale získá nad zásobami kontrolu. Zdroj: Novinky.cz  

Palivo do Temelína už nebudou dodávat Rusové, v elektrárně vznikne prostor pro malé modulární reaktory 

Palivové soubory do Jaderné elektrárny Temelín budou od roku 2024 dodávat americký Westinghouse a francouzská 

Framatome. Nyní se používá ruské palivo od společnosti TVEL. V temelínském areálu elektrárny také vznikl speciální 

prostor, kde by mohl v budoucnu vyrůst první malý modulární reaktor v ČR. Vyčleněný prostor nijak neomezuje 

potencionální výstavbu dalších dvou standardních jaderných bloků. Město Brno pak začalo oživovat myšlenku na 

stavbu horkovodu z JE Dukovany. Horkovod dlouhý 42 kilometrů by stál miliardy korun. Zdroje: Novinky.cz, ČEZ, Idnes.cz   

ČEZ letos dokončí své první větrníky ve Francii 

Nové elektrárny budou stát západně od města Orléans. První park je tvořen čtyřmi turbínami o celkovém výkonu 12 MW, 

druhý má pět turbín s 15 MW. Skupina si už pro elektrárny zajistila provozní podporu na 20 let. Zdroj: E15 

https://www.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/prazske-sklady-praskaji-ve-svech-a-nove-neni-kde-stavet-firmy-museji-vyrazit-za-prahu-1388945
https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/dalnicni-znamka-tiket-vineta-tezke-nakladni-tranzit-2-roky-eu-parlament.A220410_180519_automoto_dohr
https://www.tydenikhrot.cz/clanek/ceska-posta-mosnov-obri-tridici-centrum-hub-zasilky-baliky-z-ciny?utm_source=ecomail&utm_campaign=2022_04_19_newsletter&utm_medium=email&utm_term=251&ecmid=241
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/ceske-drahy-koupily-dopravce-aby-usetrily-za-nahradni-autobusy-pri-vylukach-40392690
https://www.e15.cz/rozhovory/flixbus-zdrazuje-a-chysta-akvizice-vycerpanych-dopravcu-rika-jeho-cesky-sef-pavel-prouza-1389140
https://www.bruegel.org/2022/02/preparing-for-the-first-winter-without-russian-gas/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/problem-nastane-25-ledna-2023-co-ukazuji-projekce-evropske-u/r~06ed49769d9311ecabca0cc47ab5f122/
https://www.e15.cz/plyn-z-ruska-dodavky-plynu-v-cr-plan
https://www.tydenikhrot.cz/clanek/nemecko-bojkot-sankce-rusko-dovoz-plyn-putin-valka-na-ukrajine?utm_source=ecomail&utm_campaign=2022_04_07_newsletter&utm_medium=email&utm_term=251&ecmid=241
https://archiv.hn.cz/c1-67054170-jeden-plovouci-terminal-na-lng-stoji-rocne-i-pres-miliardu-evropa-se-jich-ted-snazi-sehnat-co-nejvic
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/cesko-naplni-zasobniky-plynu-nejmene-na-80-procent-rozhodl-ministr-40395322
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/palivo-do-temelina-uz-nebudou-dodavat-rusove-40393701
https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/v-temeline-vznikne-prostor-pro-male-modularni-reaktory-156986
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/brno-plan-horkovod-dukovany-zavislost-plyn.A220404_114348_brno-zpravy_krut
https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/cez-letos-ve-francii-dokonci-sve-prvni-vetrniky-vyjdou-na-vyssi-stovky-milionu-1389493
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Británie plánuje postavit 8 nových jaderných reaktorů 

Cílem nového úřadu Great British Nuclear bude posílit jadernou kapacitu v Británii až na 25 % tamní spotřeby elektřiny. 

Vláda se chce také zaměřit na větrnou energii a těžbu ropy a plynu v Severním moři. Pomoci vyrovnávat poptávku po 

elektřině má také stavba obřích podmořských kabelů mířících do Německa. Zdroj: Novinky.cz, Investičníweb.cz 

Na moři by mohly vyrůst obří lapače větru 

Společnost Hywind v roce 2017 otevřela první plovoucí větrnou farmu asi 40 km od 

pobřeží skotského Aberdeenu. Disponuje těžkou kuželovitou základnou, která udržuje 

sloup ve vzpřímené poloze. Stejnou myšlenku hodlá posunout norská firma Wind Catching 

Systems. Ta přichází z tzv. Wind Catcherem, soustavou 126 vrtulí různých velikostí. S 310 

metry je konstrukce vyšší než Eiffelova věž. Vrchní patra rotorů tak jsou vystavená 

rychlejšímu větru. Soustava by za ideálních podmínek mohla vyrábět 400 GWh energie – 

pětkrát více, než největší a nejvýkonnější konvenční větrná turbína současnosti. Zdroj: E15, 

Wind Catching Systems, Seznamzprávy.cz 

 FARMACIE A ZDRAVOTNICTVÍ 

Výrobci cigaret se pouštějí na pole farmacie a zdravotnictví 

Nejen světová tabáková jednička Philip Morris, ale i dvojka na trhu British American Tobacco se vrhly do vývoje vakcíny 

proti covidu. Vakcínu Philip Morris si již objednala kanadská vláda. Philip Morris už dříve oznámil, že hodlá budovat 

další odvětví byznysu. Hodlá vyrábět přípravky a zařízení v oblasti zdravého životního stylu a zdraví, které by mohly např. 

pomoci při kardiovaskulárních či neurologických chorobách nebo při alergiích. Zdroj: Seznamzprávy.cz 

Lékárenská síť Dr. Max otevřela novou centrální laboratoř 

Projekt v pražských Řepích vyšel na více než 40 mil. Kč. Připravují se v ní léčiva nejen pro lidi, ale také pro zvířata. 

V centrální laboratoři se vyrábějí masti, roztoky, gely, suspenze, ale i tobolky a čípky. Ústřední laboratoř může sloužit 

i jako druh podpory pro menší lékárny v republice, které se nepouštějí do míchání speciálních mastí. Zdroj: Idnes.cz 

 INOVACE, STRATEGIE A REGULACE 

Vláda navrhuje zakázat smlouvy přes telefon, zákon upraví i zobrazování slev či recenze na internetu 

Česká vláda schválila návrh novely zákona o ochraně spotřebitele, který navrhuje mj. změny pro uzavírání smluv ústně 

po telefonu. Prodávající ji bude muset zaslat v textové podobě, platná bude až ve chvíli, kdy ji spotřebitel podepíše nebo 

odešle svůj souhlas s ní v elektronické podobě. Vedle toho budou muset obchodníci nabízející zboží ve slevě uvádět 

cenu, za kterou výrobek prodávali v předchozím období. Lidé, kteří uzavřou smlouvu o koupi například na prodejní akci, 

od ní budou moci odstoupit do 30, nikoliv 14 dnů jako dosud. V případě recenzí budou prodejci povinni zajistit pro 

spotřebitele jasnou informaci, že hodnocení udělili skutečně lidé, kteří si výrobek zakoupili nebo ho užili. Zdroj: Idnes.cz 

Evropská komise navrhuje povinnost výrobců informovat o tom, jestli lze výrobek opravit 

Evropská komise navrhla novelu pravidel na ochranu spotřebitele, která lidem umožní zjistit, zda a jak je možné opravit 

výrobek, který si kupují. Výrobci budou muset prodejcům poskytovat informace o opravách, např. bodové hodnocení 

opravitelnosti, nebo o dostupnosti náhradních dílů. Výrobci by také měli informovat o tom, že produkt obsahuje 

software způsobující jeho umělé zastarávání. Komise navrhla i strategii u textilních výrobků či stavebnin. Zdroj: Novinky.cz 

Poskytovatelé kryptoslužeb budou pravděpodobně do dvou let potřebovat licenci od ČNB 

Do dvou let by mohla začít platit unijní regulace, která výrazně dopadne na evropské firmy působící v oblasti virtuálních 

měn. Týká se zejména provozovatelů kryptoburz, směnáren, bitcoinmatů či vydavatelů tokenů. Nová pravidla by podle 

tvůrců měla přispět mj. k tomu, že méně lidí naletí podvodníkům. Zdroj: E15 

ČEZ vydal dluhopisy s ekologickým závazkem 

Společnost ČEZ vydala tzv. udržitelné dluhopisy za 600 milionů eur (asi 14,7 mld. Kč). Dluhopisy s úrokem 2,375 % 

jsou spojené se závazkem snížení emisí. Když firma závazek nesplní, úrok vzroste o 0,75 p. b. Zdroj: Českénoviny.cz 

Agrofert investuje miliardy do solárů a vodíku 

Skupina Agrofert se v oblasti zelených zdrojů chystá zahájit největší investiční smršť od svého vzniku. V plánu má 

postavit solární projekty se souhrnným výkonem 100 MW a u vodíku počítá se dvěma velkými projekty. Zdroj: E15 

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/britanie-planuje-postavit-osm-novych-jadernych-reaktoru-40393102
https://www.investicniweb.cz/obri-podmorske-kabely-zajisti-prime-energeticke-propojeni-britanie-nemecka
https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/soumrak-vetrnych-turbin-na-morich-vyrostou-lapace-vetru-vyssi-nez-eiffelova-vez-1388989
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-velikost-vetrniku-roste-stometrove-lopatky-se-ale-hur-dostavaji-na-more-198291
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-k-cigaretam-vakcina-tabakovy-obr-investuje-miliardy-dolaru-do-farmacie-197865
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/centralni-laborator-lekarna-dr-max-praha-repy.A220426_151632_ekonomika_rie
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/nekale-praktiky-ochrana-spotrebitele-zbozi-ve-sleve-smlouvy-pres-telefon.A220413_164100_ekonomika_rie
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/vyrobci-budou-informovat-zda-lze-vyrobek-opravit-40392326
https://www.e15.cz/kryptomeny/kryptomenovy-byznys-bude-potrebovat-licenci-od-cnb-vetsina-firem-neprezije-mini-experti-1389522
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cez-vydal-dluhopisy-s-ekologickym-zavazkem-za-14-7-miliardy-korun/2185853%20v
https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/agrofert-chce-zezelenat-do-roku-2025-chce-do-solaru-a-vodiku-investovat-miliardy-1389072
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 IT & TELEKOMUNIKACE 

ČTÚ nebude nakonec regulovat mobilní trh 

Český telekomunikační úřad ustoupil od svého záměru regulovat ceny na velkoobchodním trhu mobilních dat. Proti 

uvažovanému zákazu stlačování marží a stanovení maximální ceny pro virtuální operátory se postavila Evropská komise 

i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Zdroj: Novinky.cz 

Globální zájem o počítače slábne 

Konzultační společnost Gartner uvedla, že celosvětové dodávky osobních počítačů se v 1. letošním kvartále meziročně 

snížily o 7,3 %. Bylo to způsobeno především prudkým poklesem dodávek chromebooků, což jsou levné notebooky 

s operačním systémem od Googlu oblíbené ve školách. Bez chromebooků ale dodávky stouply o 3,3 %. Zdroj: Novinky.cz 

Miliardář Otava postaví datová centra za miliardu korun  

Nově vzniklá společnost DC Infrastructure Services postaví v ČR 5 datových center za více než miliardu korun. 

Datacentra mají začít fungovat ještě letos. V DC Infrastructure Services má kontrolní podíl 51 % akcií holding MTX 

Group podnikatele Petra Otavy. Zdroj: Idnes.cz 

Elon Musk koupí Twitter, vedení firmy souhlasí 

Americký miliardář Elon Musk se dohodl, že za 44 mld. dolarů koupí společnost Twitter. Po dokončení transakce budou 

akcie Twitteru staženy z burz. Dohodu ještě musí odsouhlasit akcionáři firmy a regulátoři. Zdroj: Investičníweb.cz 

Šéf Netflixu nevylučuje zavedení reklamy 

Netflixu v 1. čtvrtletí poprvé po 10 letech klesl počet platících uživatelů. Vedení společnosti teď přemýšlí, jak reagovat. 

Netflix totiž na svou platformu dlouho nechtěl pustit reklamy. Nyní zakladatel streamovací služby Reed Hastings 

připouští zavedení alternativního modelu předplatného s reklamou. Důvodem je i sílící konkurence v oboru. Zdroj: E15  

Sony a vlastník Lega investují 2 mld. dolarů do videoherní firmy Epic 

Americká videoherní firma Epic Games je tvůrcem populární hry Fortnite. Firmy Epic a Lego se rovněž dohodly na 

společném vývoji virtuálního světa metaverse určeného pro děti. Výraz metaverse odkazuje na koncept sdílené virtuální 

platformy, do které mohou lidé vstupovat prostřednictvím různých zařízení a ve které se mohou pohybovat v různých 

digitálních prostředích. Aktivní je v tomto směru majitel Facebook, jehož mateřská firma Meta Platforms otevře v květnu 

svůj první kamenný obchod zaměřený na přístroje pro koncept metaverse. Zdroje: Investičníweb.cz, Investičníweb.cz 

 MALOOBCHOD A E-COMMERCE 

„Doprava zdarma“ stojí e-shopy ročně miliardy korun 

Řada e-shopů používá bezplatné dopravné jako efektivní marketingový nástroj. Tuto službu většinou zaplatí ze svého 

marketingového rozpočtu nebo si sníží marži. „Konečnou cenu přepravy zboží k zákazníkovi si určuje e-shop sám. Naše 

společnost má s každým e-shopem samozřejmě sjednané podmínky, v rámci nichž má e-shop nastaven ceník 

přepravy,“ vysvětluje Miloš Malaník, generální ředitel DPD v ČR. Zdroj: Idnes.cz 

Rychlá móda neztrácí ze své obliby 

Přes dopady pandemie a snahy mnoha značek o udržitelnost mají lidé stále velký zájem o co nejlevnější oblečení. 

Důkazem je vzestup čínského internetového „fast fashion“ gigantu Shein. Tržby této společnosti vzrostly mezi lety 2019 

a 2021 o 398 % na loňských 15,7 mld. dolarů. Shein se tak stal největší světovou online módní značkou. Zdroj: E15 

Kofola bude prodávat nápoje ve vratných skleněných lahvích 

Společnost Kofola investovala do projektu s názvem Cirkulka více než 30 mil. Kč. Záloha na vratné lahve od nápojů 

Kofola, Rajec, Vinea bude 8 Kč, na přepravku 50 Kč. Kofola uvedla, že z analýzy VŠCHT, vyplývá, že Cirkulce stačí osm 

cyklů, aby se její uhlíková stopa vyrovnala dopadu jednorázových PET lahví. Zdroj: Idnes.cz 

 ODVĚTVOVÉ TRENDY 

Příjezdový cestovní ruch do ČR zůstává ochromený, trpí zejména Praha a lázeňská města 

Příjezdový turismus zůstává ochromený i po dvou letech pandemie. Zatímco v roce 2019 navštívilo Česko téměř 

11 milionů cizinců, loni to bylo jen 2,5 milionu. Letos se budou muset tuzemské hotely obejít bez návštěvníků z Ruska 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/mobil/clanek/ctu-ustoupil-od-zameru-regulovat-velkoobchodni-trh-mobilnich-dat-40393329
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/clanek/pandemicky-zajem-o-pocitace-slabne-40393989
https://www.idnes.cz/ekonomika/podniky/mtx-group-it-technika-technologie-datove-centrum-invictus-development.A220411_180319_ekoakcie_rts
https://www.investicniweb.cz/vedeni-twitteru-souhlasi-s-prevzetim-firmy-elonem-muskem-za-44-miliard-dolaru
https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/netflix-ceka-zasadni-zmena-kdo-se-prizpusobi-ten-vyhraje-1389528
https://www.investicniweb.cz/sony-majitel-lega-investuji-dve-miliardy-dolaru-do-videoherni-firmy-epic
https://www.investicniweb.cz/meta-platforms-otevre-svuj-prvni-kamenny-obchod
https://www.idnes.cz/ekonomika/podniky/dopravne-zdarma-cena-zakaznik-benefit.A220408_082945_ekoakcie_vebe
https://www.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/rychla-moda-je-opet-na-vzestupu-cinsky-e-shop-shein-dobyva-svetovy-trh-1388998
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/kofola-sklo-zaloha-cirkulka.A220420_095310_ekonomika_vebe
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kvůli válce a z i Číny z důvodu pandemie. Někteří turisté ze západu se pak bojí přibližovat ukrajinskému konfliktu, a tedy 

nezamíří ani do ČR. S obavami hledí do budoucnosti provozovatelé lázní. Je jasné, že se budou muset obejít bez bohaté 

ruské klientely, navíc na ně silně dopadají vysoké ceny energií. Svaz léčebných lázní ČR teď čeká na konečnou podobu 

ministerské kompenzační vyhlášky, která vynahradit výpadek příjmů z loňska. Zdroje: hn.cz, cnbc.com, Seznamzprávy.cz 

Orea Hotels testuje u Karlova mostu samoobslužný hotel 

Česká síť Orea Hotels & Resorts otevřela v centru Prahy samoobslužný hotel, kde nepracuje téměř žádný personál. Host 

si v něm vše, včetně snídaně, zařídí sám přes internet. Online je vše kromě úklidu. Zdroj: Seznamzprávy.cz 

Mattoni a Budvar spojily síly, chtějí prosadit zálohování 

Státní pivovar Budvar se připojil k iniciativě Zálohujme.cz, která snaží prosadit 

co nejširší recyklaci nápojových obalů. Společnost Mattoni 1873 založila tuto 

iniciativu před čtyřmi lety spolu s Institutem cirkulární ekonomiky a VŠCHT. Podle 

analýzy společnost NielsenIQ je již každé čtvrté prodané pivo v plechu a hliník si 

oblíbily už i minipivovary. Ovšem podle odhadů je u kovových obalů na nápoje 

dosahováno recyklace jen mezi 25 až 35 %. Mattoni a Budvar spolu rovněž 

vyrobily nealkoholické pivo Birgo. Vysokou poptávku po plechovkách má 

uspokojit i nová továrna společnosti Ball v Plzni, jejíž výstavba byla právě 

zahájena. Zdroj: Seznamzprávy.cz, Idnes.cz 

Nakladatelům chybí papír, vydávání knih se zpožďuje a zdražuje 

Nouze o tiskařský papír a jeho zdražení komplikují nakladatelům práci už od loňska. Zvedly se také ceny knih, čtenáři si 

připlatí i u dotisků. Podle Miloše Lešikara z Asociace českého papírenského průmyslu se tiskařský papír do ČR z 90 % 

dováží. Příčinu vidí v tom, že u tiskařského papíru roky klesala spotřeba, takže jej někteří výrobci přestali produkovat 

a začali vyrábět balicí a obalové papíry, po kterých naopak poptávka roste. Zdroj: Aktuálně.cz 

 STAVEBNICTVÍ A REAL ESTATE 

Ceny stavebních materiálů letí nahoru, některé firmy zastavují důležité stavby a raději zaplatí penále 

Mezi postiženými projekty je např. obchvat Jihlavy a řada zakázek na rekonstrukce mostů. Právě na nich se nejvíce 

projevuje skokové zvýšení cen oceli a železa, kterého tyto stavby spotřebují nejvíce. Některé firmy proto uvažují, že se 

jim vyplatí od zakázek odstoupit a zaplatit penále, než aby stavěly se ztrátou. Zdroje: Idnes.cz, Seznamzprávy.cz 

Ceny průmyslových výrobců (2015=100), poslední data za březen 2022 

 

Zdroj: ČSÚ  

Zájem o nové byty klesá, ceny se drží 

Pokles zájemců o nové byty začal ve skutečnosti už loni. Zatímco v prvním pololetí loňského roku se podle analýzy 

společností KPMG a Central Group v Praze prodalo 4 750 nových bytů, v druhé to bylo už jen 2 700. Výrazný pokles 

počtu kupujících je patrný i v Brně, a to zejména v posledních měsících. Přitom nových jednotek tam přibývá rekordním 

tempem. Aktuálně je v nabídkách brněnských developerů přes tisíc volných bytů k prodeji, nejvíce od roku 2014. Ceny 

se však nesnižují. I proto, že developery tlačí zdražování stavebních materiálů i úvěrů. Zdroje: Novinky.cz, Aktuálně.cz, E15 

Zástupci měst vyzývají stát, aby zlepšil územní plánování 

Jednou z výrazných brzd rychlejšího stavebního rozvoje, a tím pádem i řešení bytové krize, je podle zástupců velkých 

měst komplikované územní plánování. Ministerstvo pro místní rozvoj chystá úpravu nového stavebního zákona 
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Výrobky získané jednostupňovým zpracováním 

oceli (tyčová ocel, ocelové pásy, profily, ocelový 

drát) 136,0
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Betonové, cementové a sádrové výrobky

https://archiv.hn.cz/c1-67055720-treti-spatna-sezona-praha-bez-rusu-a-cinanu-kvuli-valce-se-do-ceska-boji-i-lide-ze-zapadu
https://www.cnbc.com/2022/04/10/russia-ukraine-war-has-limited-impact-on-europe-vacation-bookings.html
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-rozhovory-lazne-jedou-na-krev-rusove-nejsou-a-nebudou-k-tomu-zdrazily-energie-197151
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-hotel-ale-bez-personalu-u-karlova-mostu-spustili-novinku-197462
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-pivo-a-voda-spoji-sily-mattoni-a-budvar-chteji-prosadit-zalohovani-197006
https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/ball-plechovky-vystavba-zavod-vyroba-borska-pole-investice.A220428_134926_plzen-zpravy_vb
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nakladatele-bojuji-s-nedostatkem-papiru-knihy-zdrazily/r~f414aaacc0b911eca06bac1f6b220ee8/
https://www.idnes.cz/ekonomika/doprava/stavby-silnice-ocel-asfalt-inflace-metrostav.A220401_101335_eko-doprava_cfr
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-reality-ze-staveb-se-kvuli-cenam-stalo-dobrodruzstvi-s-nejistym-koncem-195998#source=hp&seq_no=2&utm_campaign=abtest191_vzhled_clanku_na_tel_varAA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zajem-o-nove-byty-klesa-ceny-zatim-ne-40393090
https://zpravy.aktualne.cz/finance/hypotekam-odzvonilo-budou-jen-pro-bohate-za-najem-si-lide-ov/r~12c96d62b4d911ecabca0cc47ab5f122/
https://www.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/predzvest-obratu-pocet-prodanych-prazskych-bytu-se-vyrazne-propadl-rust-cen-zpomaluje-1389613
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STRANA 8 EKONOMICKÉ A STRATEGICKÉ ANALÝZY  

(centrální stavební úřad nakonec nevznikne, od ekologů bude stačit jen jedno razítko), na potřebnou změnu územního 

plánování však podle ministra Ivana Bartoše nejspíš nyní nedojde. Zdroje: Idnes.cz, hn.cz 

Ostravský projekt nejvyšší budovy v Česku se kvůli podloží změní 

Společnost RT Torax Group informovala vedení Ostravy, že musí změnit svůj projekt na výstavbu nejvyšší budovy v ČR, 

která má stát v centru Ostravy na Nové Karolině. Místo jedné věže bude mít budova věže dvě. Důvodem jsou nová 

zjištění z geologického průzkumu. Vyšší věž má ale stále zůstat tou nejvyšší budovou v ČR. Zdroj: Novinky.cz 

Švýcaři postaví největší dřevěný mrakodrap na světě 

Švýcarské město Winterthur se bude pyšnit nejvyšším dřevěným mrakodrapem na světě. Dřevostavba má být vysoká 

100 m. První příčku v žebříčku nejvyšší dřevostavby na světě nyní s 85 metry drží mrakodrap v norském městě 

Brumunddal. Rozvoji dřevostaveb v ČR brání mj. zbytečně striktní protipožární předpisy. Zdroje: Idnes.cz, Týdeník Hrot 

 STROJÍRENSTVÍ A PRŮMYSL 

Jet Investment otevírá velký průmyslový fond a plánuje vyrábět vodíkové elektrárny 

Investiční společnost Igora Faita Jet Investment otevírá nový private equity fond Jet 3. Od kvalifikovaných investorů 

chce získat 8 mld. Kč a ty pak investovat do středoevropského průmyslu. Ve spolupráci se Siemensem hodlá rovněž 

začít vyrábět vodíkové elektrárny, podle zástupců fondu bude schopen nabídnout takřka celou elektrárnu kromě turbíny 

a řídících systémů. K tomu mu má pomoci i poslední akvizice polské společnosti Rockfin. Zdroje: E15, E15 

Firmy z Moravskoslezského kraje se bez plynu neobejdou 

Zastavení dodávek ruského plynu do Evropy by dopadlo na společnosti, které plyn využívají pro výrobu, zvláště pak ty 

hutní. Vytápění výrobních hal, případně zajištění teplé vody pro zaměstnance se dá zařídit nějak jinak, ale například 

provoz pecí pro zahřívání materiálu se bez velkého množství plynu většinou neobejde. Zdroj: Idnes.cz 

 ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ 

Ministr zemědělství oznámil kontroly marží potravin 

Ministerstvo zemědělství začalo spolu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže sledovat prodejní ceny másla, 

kuřecího a vepřového masa nebo pečiva. Kontroly mají trvat nejméně tři měsíce. Ministr Zdeněk Nekula usiluje 

o spravedlivější rozdělení zisku mezi zemědělce, zpracovatele a obchodníky. K tomu by měla přispět novela zákona 

o významné tržní síle, která ale doposud nebyla schválena. Na více i 100% rozdíl mezi farmářskými cenami zeleniny 

a konečnými cenami v obchodech si stěžují např. zelináři. Zdroje: Novinky.cz, novinky.cz 

Zemědělci žádají o odložení reformy zemědělské politiky o rok 

Agrární komora spolu se Zemědělským svazem požadují odložení zemědělské dotační reformy o rok. Evropská komise 

sice již poslala Česku své připomínky ke Strategickému plánu, teď se ale bude teprve upravovat a platit má už od 

začátku příštího roku. Finální legislativa se však bude schvalovat až kolem října. Zdroj: Idnes.cz 

Část chovatelů drůbeže chce kvůli rostoucím nákladům omezit chovy 

Více než polovina producentů drůbeže plánuje podle průzkumu Agrární komory ČR omezit do konce roku své komerční 

aktivity. Úplně zavřít chce 6 % z nich. Situace je pro chovatele neudržitelná hlavně kvůli vzrůstajícím nákladům, zatímco 

výkupní ceny stoupají příliš pomalu. Zdroj: Idnes.cz 

Tuzemské výrobce vína brzdí nízké výnosy révy 

Domácí produkci vína se dlouhodobě nedaří významně navyšovat. Jednou z překážek jsou i nízké výnosy vinic. 

„Například v sousedním Německu je výnos hroznů dvojnásobný a v Rakousku je asi o 40 % vyšší než u nás,“ uvádí 

prezident Vinařské unie Ondřej Beránek. Důvodem je fakt, že 

v sousedních zemí více využívají tzv. PIWI odrůdy. Ty jsou odolnější 

proti chorobám a tím pádem mají i vyšší výnos. Zdroj: Seznamzprávy.cz 

Spotřeba piva v ČR byla loni pátá nejnižší od roku 1950 

Roční spotřeba piva v ČR se podle dat Českého svazu pivovarů 

a sladoven v roce 2021 propadla na 129 litrů na obyvatele, což 

bylo o 9 % méně než v předcovidovém roce 2019. Zdroj: E15 
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https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/summit-architektury-a-rozvoje-praha-brno-ostrava.A220329_151737_ekonomika_ven
https://archiv.hn.cz/c1-67055260-zadny-centralni-stavebni-urad-a-od-ekologu-bude-stacit-jedno-razitko-vlada-rekla-jak-zmeni-stavebni-zakon
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/projekt-na-nejvyssi-budovu-v-cesku-se-musi-zmenit-veze-budou-dve-40394328
https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/svycarsko-drevostavba-dreveny-mrakodrap.A220422_100217_eko-zahranicni_akp
https://www.tydenikhrot.cz/clanek/drevostavby-v-zahranici-boom-proc-to-nejde-v-cesku-beton?utm_source=ecomail&utm_campaign=2022_04_22_newsletter&utm_medium=email&utm_term=251&ecmid=241
https://www.e15.cz/byznys/e15-a-byznys/jet-investment-otevira-obri-prumyslovy-fond-chce-ziskat-az-osm-miliard-1388689
https://www.e15.cz/rozhovory/tvorime-holding-ktery-dokaze-postavit-skoro-celou-vodikovou-elektrarnu-rika-miliardar-fait-1388930
https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/plyn-rusko-vitkovice-steel-vitkovice-cylinders.A220411_660001_ostrava-zpravy_jog
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/farmarske-ceny-zeleniny-stagnuji-ceny-v-obchodech-rostou-je/r~b21a8ea2b4c311ecbdb0ac1f6b220ee8/
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/nekula-oznamil-kontroly-marzi-u-nekterych-potravin-40393815
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/sunka-s-prirazkou-255-procent-ministerstvo-zahajilo-kontroly-cen-40394368
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/zemedelstvi-dotace-eu-pripominky.A220427_170405_ekonomika_drh
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/zemedelstvi-potravin-eu-agrarni-komora-ceny.A220405_110637_ekonomika_drh
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/zemedelstvi-chov-drubez-potraviny-ceny-valka-na-ukrajine.A220412_183734_ekonomika_drh
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-trendy-analyzy-cesi-by-vyrobili-vic-vina-brzdi-je-ale-nizke-vynosy-revy-u-sousedu-je-lip-196138
https://www.e15.cz/byznys/potraviny/ceske-pivovarstvi-se-kvuli-pandemii-propadlo-nyni-ho-ceka-boj-o-zakazniky-1389440
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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: Uhlí budeme využívat déle, než jsme mysleli  

Svět se vrací k uhlí 

Poptávka po uhlí roste už od loňského roku v souvislosti s nedostatkem zemního plynu a prudkým růstem spotřeby 

elektřiny po zrušení koronavirových omezení. Ruská invaze na Ukrajinu trh s uhlím ještě výrazně podpořila a ceny se 

šponují na nové rekordy. EU se v půlce dubna dohodla na zákazu dovozu černého uhlí z Ruska s platností od 10. srpna 

letošního roku. Do ČR se z Ruska dováží zhruba jen 7 % černého uhlí. Po Polsku, USA a Kanadě tak jde o největšího 

dovozce této suroviny do Česka – loni sem Rusko exportovalo přes 300 tisíc tun. Zdroje: Idnes.cz, oenergetice.cz, Aktuálně.cz  

Rozdělení spotřeby uhlí v ČR (v tis. tun) 

Zdroj: MPO 

OKD bude těžit uhlí minimálně ještě rok 

Minimálně do druhého čtvrtletí roku 2023 bude společnost OKD těžit černého uhlí na Karvinsku. Potvrdil to předseda 

představenstva OKD Roman Sikora s tím, že od vlády dostal zadání posoudit všechny parametry a možnosti dalšího 

pokračování těžby do roku 2025. V případě možného dalšího prodloužení těžby by OKD muselo s přípravami začít 

nejpozději letos v červenci. OKD těží uhlí už jen na Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku. Původně mělo ukončit těžbu letos 

v prosinci. Zdroj: Novinky.cz  

Elektrárna Dětmarovice bude fungovat i nadále 

ČEZ bude provozovat elektrárnu Dětmarovice déle, než původně plánoval. Termín definitivního odstavení bloků stanoví 

později. Elektrárna Dětmarovice je největší klasickou uhelnou elektrárnou na Moravě a ve Slezsku. Tvoří ji tři uhelné 

bloky o celkovém výkonu 600 megawattů. Plánované odstavení kotlů ohlásil ČEZ před rokem. Chtěl místo nich vybudovat 

kogenerační jednotky, které by zajistily kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z plynu. Přípravy na vybudování nových 

nízkoemisních teplárenských zdrojů podle ČEZu pokračují, uvažuje se ale i o spalování biomasy a stavbě fotovoltaické 

elektrárny. Zdroj: Idnes.cz  

Sporáky na tuhá paliva jdou na dračku, lidé se bojí výpadků a drahých energií 

Na sporák se podle prodejců nyní čeká 7 až 10 měsíců, v běžné době to byly zhruba tři týdny. Zájemce od koupi 

neodrazuje ani výrazný nárůst cen. Ty se za posledních pět let zvedly například u nejžádanějšího modelu z 33 na 52 tisíc 

korun. Ke slovu se v domácnostech dostávají kamna a krby, v nichž lidé topí stále častěji. Příklon k topení dřevem byl 

znát už v letošní topné sezoně, větší změny v preferencích se ale očekávají, až lidé obdrží vyúčtování za loňský rok. Tedy 

zpravidla až s koncem topné sezony. Zdroj: 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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https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/uhli-valka-na-ukrajine-prechod-suroviny.A220425_142914_eko-zahranicni_vebe
https://oenergetice.cz/komoditni-trhy/cena-uhli-zakazu-dovozu-ruskeho-uhli-eu-prudce-vzrostla
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/z-ruska-se-do-cr-dovazi-sedm-procent-cerneho-uhli-vypadek-pr/r~bbd67446b5a511ecb13cac1f6b220ee8/
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/statistika/tuha-paliva/2022/2/Uhli-2010-2020.pdf
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/okd-bude-tezit-uhli-minimalne-do-poloviny-roku-2023-40393575
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/detmarovice-uhli-prodlouzeni-provozu-cez.A220421_145048_ekonomika_ven
https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/lide-vykoupili-sporaky-na-tuha-paliva-boji-se-drahe-elektriny-a-vypadku-plynu-1389117
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