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AEROSPACE

České Budějovice prodají letiště kraji

Letecká doprava se vrátí na úroveň roku 2006
Odvětví letecké dopravy bude mít letos kvůli dopadům
koronaviru ztrátu kolem 84 mld. dolarů. Odhaduje to
Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu. Ztrátu ve
výši 15 mld. dolarů očekává sdružení i pro rok 2021.
Počet cestujících se letos sníží o polovinu na
2,25 miliardy, což je úroveň zhruba odpovídající roku
2006. Obsazenost pravidelných linek klesne na 63 %,
zatímco loni dosahovala rekordních 83 %.
Zdroj: E15

Letecký provoz v květnu byl stále minimální
Letoví dispečeři odřídili nad Českem celkem
14 672 letů, což je meziročně o 81,5 % méně.
V posledních týdnech však začíná provoz mírně růst.
Zdroj: ČTK, Ihned.cz

Buzz od Ryanairu plánuje charterové lety z ČR
Letecká charterová společnost Buzz, dceřiná firma
Ryanairu, chce letos na podzim spustit charterové lety
na Kanárské ostrovy nebo do Maroka, od léta 2021
pak také do Řecka, Turecka, Španělska nebo Itálie.
Jedná proto s tuzemskými cestovními kancelářemi.
Zdroj: Novinky.cz

Penta prodala Aero Vodochody
Novými vlastníky vodochodského výrobce letadel
a dílů se stali maďarský podnikatel András Tombor
(51 %) a skupina Omnipol (49 %). Předmětem
transakce není společnost Letiště Vodochody.
Zdroj: Novinky.cz
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Českobudějovičtí zastupitelé odsouhlasili prodej
polovičního podílu ve společnosti Jihočeské letiště
České Budějovice. Vlastníkem bude pouze Jihočeský
kraj. Letiště má za sebou modernizaci za stovky
milionů a nyní pracuje na tzv. certifikaci. Po ní se má
stát plnohodnotným veřejným mezinárodním areálem.
Naplno by mělo fungovat nejpozději od příštího roku.
Lukrativní jsou i pozemky kolem letiště.
Zdroj: Idnes.cz

Vzlétlo dosud největší čistě elektrické
dopravní letadlo
Do vzduchu se dostalo dosud největší dopravní letadlo
poháněné elektrickým pohonem, MagniX eCaravan
pro 9 cestujících. Jde o upravenou Cessnu Caravan,
kterou pohání elektromotor Magni500 o výkonu 750
koní. Stroj by mohl být brzo využíván komerčně při
letech v oblasti Seattlu a Vancouveru.
Zdroj: Novinky.cz

Boeing obnovuje výrobu MAXů
Americká firma se rozhodla obnovit výrobu stroje 737
MAX, byť ještě po dvou smrtelných nehodách nezískal
certifikaci amerického úřadu pro letectví FAA, která by
umožnila jeho provoz. Boeing doufá, že by ho mohl
dostat už koncem léta nebo začátkem podzimu a chce
mít výrobní linku připravenou na plnou kapacitu.
Zdroj: Novinky.cz

SpaceX vyslala lidskou posádku do vesmíru
Vesmírná loď Crew Dragon společnosti SpaceX se
stala prvním soukromým plavidlem, které do vesmíru
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vyneslo posádku. Vedle toho firma Elona Muska
testovala na texaském kosmodromu Boca Chica
raketu Starship, která by v budoucnu měla být
schopna vyslat lidskou posádku a 100 tun nákladu na
Měsíc a později také na Mars. Jde o opakovaně
použitelnou raketu nové generace. Test nevyšel –
raketa vzplála. Ovšem Musk tvrdí, že bude potřebovat
možná až dvacet různých prototypů, než bude raketa
úspěšně vypuštěna na oběžnou dráhu.

výrazně menší, než je tomu u elektromobilů. Experti
z Leedsu se domnívají, že elektrokola mají před sebou
velkou budoucnost, a to zejména na delší vzdálenosti
či při dojíždění do práce.

Zdroje: Rozhlas.cz, Novinky.cz

Elektromobil Nissan Leaf

Srovnání produkce g CO2 na km za celý životní
cyklus výrobku
Benzínový automobil
Hybridní Toyota Prius

Elektrické kolo

AUTOMOTIVE & ELEKTROMOBILITA
ČEZ uvažuje o továrně na baterie pro
elektroauta
Podle informací Hospodářských novin by se náklady
na tuzemskou velkou továrnu na baterie mohly
vyšplhat až na jednu miliardu eur. Nacházet by se
mohla na severu Čech. ČEZ navíc nedávno investoval
do těžby lithia, které je pro výrobu baterií stěžejní
surovinou.
Zdroj: Ihned.cz

Německo zavádí velkorysé dotace na nákup
elektromobilů
Německá vláda schválila balík opatření na podporu
ekonomiky v hodnotě 130 miliard eur. Velmi sledovaná
byla otázka podpory pro automobilový průmysl. Státní
podpora na koupi benzinových a dieselových aut bude
spočívat pouze ve snížení DPH z 19 na 16 %
v letošním roce. Finančně podpořeny budou jen
nákupy elektromobilů. A to poměrně velkoryse: Kdo si
do konce roku 2021 koupí elektromobil v ceně do
40 tisíc eur, dostane od státu podporu ve výši 6 000
eur a navrch 3 000 eur od samotných automobilek.
Zdroj: E15

EU se zaměří na fúzi automobilek PSA a FCA
Plánované spojení americko-italské automobilky Fiat
Chrysler Automobiles a francouzské PSA může
poškodit konkurenci na trhu s malými dodávkami ve
14 členských zemích EU včetně ČR. Tvrdí to
Evropská komise s tím, že zahájila vyšetřování
dohody. Fúzí má vzniknout čtvrtý největší výrobce aut
na světě za Volkswagenem, Toyotou a RenaultNissanem. Cílem je sdílet náklady na čistá auta.
Zdroj: Investičníweb.cz

Elektrická kola se můžou prosadit místo aut
Studie zveřejněná odborníky z Centra pro výzkum
řešení poptávky energie na Univerzitě v Leedsu ve
Velké Británii přichází s tím, že nejlepší variantou pro
snížení skleníkových plynů z dopravy bude masivní
podpora elektrických kol. Jejich uhlíková stopa je totiž
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Zdroj: Týdeník Hrot; creds.ac.uk

VW kupuje start-up Argo AI, chce posílit
v autonomní technologii
Volkswagen uzavřel dohodu s americkým výrobcem
autonomních systémů pro vozidla, Argo Al. Německá
automobilka do startupu investuje 2,6 mld. dolarů.
Cílem je zavedení autonomní technologie do vozidel
na trhu v USA i Evropě. Další červnovou transakcí na
poli autonomní technologie je koupě startupu Zoox
Amazonem za 1,2 mld. dolarů.
Zdroje: Seznamzprávy.cz, E15

DOPRAVA A LOGISTIKA
Regiojet už prodal 30 tisíc jízdenek do
Chorvatska, bude jezdit denně
RegioJet bude od 11. července až do konce prázdnin
vypravovat vlaky z Prahy přes Lublaň ve Slovinsku do
chorvatské Rijeky každý den. V Rijece mohou cestující
využít návazných autobusových spojů do přibližně
třicítky destinací na chorvatském pobřeží. V dřívějších
letech jezdil do Splitu lehátkový vůz Českých drah.
V posledních letech už však nejezdil, protože se jako
komerční spoj nevyplácel.
Zdroj: Aktuálně.cz

Sdílené elektroskútry chtějí dobýt Prahu
Se službou sdílení elektrických skútrů přijíždí do Prahy
polská franšízová značka blinkee.city. V Praze zatím
nabídne 150 elektroskútrů za zaváděcí cenu od 2,99
Kč za minutu pronájmu. Standardní cena bude
5 Kč/min. V Praze službu nabízí BeRider nebo Re.volt.
Zdroj: E15

Boom rozvážkových služeb s jídlem se ve
světě nekoná
Pandemie mohla zafungovat jako urychlovač, který
dosud váhající zákazníky promění v aktivní uživatele
některé z rozvážkových služeb. Příznivé předpovědi
se však zatím spíše nenaplňují. „Akvizice nových
zákazníků se sice rozběhla, ale v posledních týdnech
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jde jen o drobný nárůst,“ uvedli například zástupci
jednoho z evropských lídrů Deliveroo. Na rozdíl od
sdíleného bydlení je globální trh rozvážkových služeb
velmi rozdrobený. Navíc firmy rozvážející jídlo sice na
jedné straně lákají nové restauratéry do svých
databází na nulové poplatky, na straně druhé si od
nich berou z ceny pokrmu i desítky procent.
Zdroj: Aktuálně.cz

Největší loď na světě připlula do Hamburku
Do přístavu v Hamburku poprvé připlula největší
nákladní loď na světě HMM Algeciras. Na 400 metrů
dlouhé a 61 metrů široké nové plavidlo jihokorejské
námořní společnosti HMM je možné naložit až 23 964
standardních kontejnerů. Ty jsou 6 m dlouhé, 2,4 m
široké,
2,6 m
vysoké
a pojmou 30 tun materiálu.
Vnější
rozměry
obřích
plavidel zůstávají už léta
stejné. Dokážou ale pojmout
stále více kontejnerů.
Zdroje: Novinky.cz, Porttechnology.org

ENERGETIKA A ODPADY
Stále více lidí si vyrábí elektřinu samo, stát
chystá nová pravidla
Možnost ušetřit za proud výrobou elektřiny ze slunce
přímo na střeše rodinného domu a ukládat si ji
v baterii pro pozdější využití oslovuje stále víc Čechů.
V prvních měsících letošního roku stoupl zájem
o příspěvek v rámci programu Nová zelená úsporám
meziročně bezmála dvojnásobně.
I proto připravuje ministerstvo průmyslu nový
energetický zákon. Věcný záměr počítá s dalším
krokem k decentralizaci, zákon má řešit i akumulaci
a agregaci. Nová právní úprava zavede mj. databázi
energetických zařízení a subjektů provozujících tato
zařízení nebo tzv. energetické společenství, které pro
své členy bude oprávněno vyrábět, dodávat či
nakupovat elektřinu.
Zdroje: Novinky.cz, Idnes.cz

Největší solární park v ČR má vyrůst na
Chomutovsku
ČEZ se vrací k solární energetice. V různých fázích
projektování má připravené elektrárny o výkonu stovek
megawattů. Obří solární park má vyrůst v obci
Hrušovany u Chomutova na pozemku bývalé výsypky
a má být dosud největší plochou (95 ha) i výkonem
(zhruba 100 MW). Vláda s provozní podporou velkých
solárních elektráren nepočítá.

Majitelé solárů uvažují o nových arbitrážích
Majitelé fotovoltaických elektráren se hodlají soudně
bránit proti omezení povolené ziskovosti. Tu ministři
na konci dubna snížili z původních 8,4 % na 6,3 %.
Pokud by totiž vnitřní výnosové procento (IRR) zůstalo
na původně navržené hodnotě 8,4 %, elektrárny
dokončené v letech 2009 a 2010 by při plošném
testování podle výpočtů Solární asociace zůstaly
těsně pod touto hodnotou a ke krácení provozní
podpory by nedošlo. Snížení horního limitu na 6,3 %
povede k tomu, že obor jako celek testem neprojde.
Stát bude následně oprávněn zavést krácení výše
proplácení pevné výkupní ceny či zeleného bonusu
v období let 2022 až 2030.
Zdroj: Týdeník Hrot

Vítr by u nás mohl pokrýt až čtvrtinu spotřeby,
lidé však větrníky nechtějí
„Podmínky (pro větrnou energii) máme velmi podobné,
jako jsou v jižní polovině Německa, když porovnáme
větrnost i charakter krajiny. Přesto u nás nevyužíváme
větrné elektrárny ani z desetiny jako tam,“ uvádí David
Hanslian z Ústavu fyziky atmosféry, který zpracoval
studii mapující potenciál větrné energie v ČR. Největší
potenciál pro stavbu větrných elektráren má Kraj
Vysočina. Kraj má však zpracované zásady územního
rozvoje tak, aby výstavba dalších takových elektráren
nebyla možná.
Zdroj: Ihned.cz

Stát vybral 4 lokality pro hlubinné úložiště
Hlubinné úložiště jaderného odpadu má v ČR
vzniknout na jedné ze čtyř následujících lokalit Janoch u Temelína, Horka na Třebíčsku, Hrádek na
Jihlavsku či Březový potok na Klatovsku. Vyplývá to
z doporučení poradního panelu expertů Správy úložišť
radioaktivních odpadů. Úložiště má vzniknout do roku
2065. Náklady na jeho stavbu a provoz mají podle
dřívějších informací dosáhnout zhruba 111 mld. Kč.
Zdroj: Aktuálně.cz

Světoví těžaři investují do obnovitelné energie
Francouzská ropná společnosti Total poprvé vstupuje
na trh offshore větrných elektráren. Od britské firmy
SSE kupuje 51% podíl v projektu větrného parku, který
má být největším ve skotských vodách. Total se tak
připojuje k firmám jako Royal Dutch Shell, Equinor
nebo Repsol, které peníze ze svého tradičního
podnikání přetavují v investice nejen do výroby
a skladování elektřiny, ale např. i do nabíjecích stanic.
Zdroj: E15

Zdroj: E15
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FARMACIE A ZDRAVOTNICTVÍ

IT & TELEKOMUNIKACE

Češi v pandemii omezili užívání léků,
lékárnám spadly tržby

Obrat českých vývojářů her se za poslední
dva roky zdvojnásobil

Předpoklad, že by lékárny vydělaly na koronavirové
krizi, se nenaplnil. Zprvu se sice prudce zvýšily
prodeje některých léků, utlumily se ale téměř všechny
ostatní zdravotnické úkony. Každý desátý uživatel léků
na předpis si navíc upravil bez konzultace s lékařem
užívání těchto přípravků. Důvodem byla obava
z osobní návštěvy zdravotnického zařízení. Receptové
léky přitom tvoří např. u největší sítě Dr. Max stále
60 % tržeb, na trhu obecně je to kolem 80 %. Výrazně
během krize rostla lékárnám oblast on-line prodeje.

V Česku loni přibylo 11 nových studií a fungovalo jich
tak už 110. obor zaměstnává zhruba 1 800 lidí. Dvě
třetiny studií hlásí nedostatek kvalifikované pracovní
síly. Firmy ho řeší především zaměstnáváním cizinců.
Obrat českých počítačových herních společností by
letos měl vzrůst nejméně na 5 mld. Kč.
Obrat herních společností v ČR (mld. Kč)
4,54

více než 5

3,79
2,26

Zdroj: Aktuálně.cz

Němci investují v Třinci čtvrt miliardy do
výroby doplňků stravy
Nový majitel třineckého Walmarku, německá
farmaceutická společnost Stada plánuje do závodu ve
Slezsku přesunout část výroby svých produktů z jiných
evropských fabrik. V Třinci by mělo vzniknout firemní
globální centrum pro výrobu a vývoj doplňků stravy.

2017

2018

2019

2020 (odhad)

Zdroj: Ihned.cz; Asociace českých herních vývojářů

Kronavirus podpořil prodeje notebooků, jejich
ceny ale rostou

Vývojový tým ze startupu Asana-Dental navrhl
a zkonstruoval odsávací systém pro zubaře a dentální
hygienisty. Odsávací mechanismus vytváří vzduchový
štít zabraňující šíření potenciálně nebezpečného
aerosolu z úst pacienta. Na vývoji a výrobě se podíleli
také odborníci na 3D tisk z dílny PrusaLab.

Trend potvrzuje například viceprezident Aceru pro
střední a severní Evropu Tomáš Čech: „V březnu
a dubnu se prodalo o 30 až 40 % více laptopů.
Čekáme, že zájem o PC stoupne dlouhodobě díky
častější práci z domova a rychlejšímu pronikání
technologií do škol.“ Dobré časy stolních počítačů ale
nejspíš dlouho nevydrží. Sice se zvýšil jejich prodej do
domácností, přesun zaměstnanců na home office však
snížil poptávku po jejich nasazení v kancelářích. Ceny
počítačů a jejich komponentů kvůli omezení výroby
a oslabení koruny podražily od začátku roku o 5-15 %.

Zdroj: Euro.cz

Zdroje: Ihned.cz, Aktuálně.cz

Zdroj: Ihned.cz

Český start-up nabízí odsávací systém pro
zubaře, jenž je ochrání před covidem

ČEZ se chce stát čtvrtým operátorem

INOVACE A STRATEGIE
Poslanci schválili sdílené pracovní pozice,
změní se počítání dovolené
Poslanci uzákonili možnost sdílených pracovních
pozic, což spočívá v tom, že se o jednu pozici dělí více
pracovníků s kratším úvazkem. Ministerstvo práce
a sociálních věcí si od změny slibuje zlepšení
zaměstnávání matek s malými dětmi či seniorů.
Dovolená by se pak podle návrhu neměla poskytovat
za odpracované dny, ale za odpracovanou dobu
(hodiny). Odrazily by se v ní tedy snížené úvazky.
Zdroj: Aktuálně.cz

Obce získají 1 200 Kč na obyvatele jako
kompenzaci nižších daňových příjmů
Celkové náklady tohoto opatření budou 12,8 miliardy.
Zdroj: E15
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Energetická firma ČEZ se v tandemu s dalším
partnerem zřejmě pokusí stát se čtvrtým operátorem
na českém trhu. Český telekomunikační úřad mezitím
opět změnil podmínky pro pořádání aukce kmitočtů
pro výstavbu mobilní 5G sítě. Znovu se vrátil
k původnímu plánu zpřístupnit pro výstavbu i pásmo
700 MHz, které je klíčové k tomu, aby se do aukce
mohl zapojit i nový operátor s vlastní sítí vysílačů.
ČTÚ nyní počítá s vypsáním aukce během léta.
Zdroje: Investičníweb.cz, E15

O2 spustila rychlou síť 5G v části Prahy
a Kolína
5G síť bude během léta dostupná pro 15 % obyvatel
hlavního města. Oproti stávající technologii LTE
umožní až desetinásobnou rychlost. O2 je první
tuzemský operátor, který začal 5G nabízet komerčně,
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u konkurentů běží testovací provoz ve vybraných
lokalitách.
Zdroj: Investičníweb.cz

Brněnská Solitea buduje IT kolos 30 firem
Brněnský podnikatel Martin Cígler a holding Solitea,
vyvíjející podnikové, účetní a personální systémy, se
rozhodl s účinností od 1. července fúzovat dohromady
30 českých a slovenských firem do celku, který by měl
na ročních výnosech překonat 2 mld. Kč.

poplatek a provizi prodávat zboží jiným e-shopům.
Menší e-shopy či přímí výrobci mají díky tomu šanci
oslovit jejich zákazníky. V případě objednávky ale
sami doručí zboží zákazníkovi. Využijí síly velkého
obchodu, jejich značku rychleji vidí více lidí. Velký
obchod rozšíří svou nabídku a nemusí rozšiřovat
zásoby na skladě. A zákazník se dostane k široké
nabídce zboží.
Zdroj: Ihned.cz

Zara jde na internet, investuje miliardu eur

Zdroj: Forbes.cz

Umělá inteligence Microsoftu má nahradit
novináře
Microsoft chce nahradit několik desítek novinářských
pozic robotickým systémem umělé inteligence. Podle
deníku se opatření dotkne asi 50 pracovních míst
v produkci zpravodajství pro web MSN. Součástí
práce, kterou nahradí počítač, je organizace zpráv od
spolupracujících
mediálních
domů
či
výběr
údernějších titulků a lepších ilustračních snímků.

Ještě loni z e-shopů textilního obra Inditex pocházelo
14 % tržeb. Do roku 2022 by to už mělo být 25 %. To
se ale neobejde bez potřebných investic. Do roku
2022 do rozvoje internetového prodeje Inditex vloží
jednu miliardu eur. Další 1,7 miliardy eur pak dá na
remodelaci svých obchodů – "běžné" prodejny ve
městech mají do budoucna více fungovat jako
distribuční centra, kam budou lidé chodit vyzvedávat či
vracet oblečení, jež si objednali online.
Zdroj: Ihned.cz

Zdroj: Investičníweb.cz

MALOOBCHOD A E-COMMERCE
Online prodej potravin vzkvétá a láká
investice
Další obchodní řetězce se chystají rozjet e-shopy.
Nově ho spouští např. Makro. Internetový obchod nyní
buduje i Globus. Kaufland se pak rozhodl vsadit na
spolupráci s e-shopem Košík.cz. Rohlík.cz pak
expanduje do zahraničí. Téměř 27 mil. Kč investuje do
bulharského eBagu, postupně jej chce získat celý.
Pobočku má již v Maďarsku, připravuje vstup na
rakouský a německý trh.
Zdroje: Novinky.cz, Aktuálně.cz, Ihned.cz

Řetězce investují do prodejen i v době
pandemie
Kaufland dá letos na rekonstrukci starších obchodů
i budování nových stovky milionů korun, jak plánoval
ještě před pandemií. Albert investuje kolem miliardy
korun: „Modernizace zahrnují nejen proměnu vzhledu
prodejen jako nábytek a vybavení, ale také
k životnímu prostředí šetrnější technologie chlazení
a vytápění či svícení,“ uvedl mluvčí Albertu Jiří
Mareček. Penny Market letos počítá s částkou ve
stovkách milionů korun. Podobně se vyjádřil také Lidl.
Zdroj: Ihned.cz

Malé e-shopy stále častěji prodávají přes etržiště, která spravují velcí hráči
Marketplace je virtuální prostor, ve kterém velká
internetová společnost nebo e-shop umožní za
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ODVĚTVOVÉ TRENDY
Stát chce chytré řízení vody, pošle miliardy na
propojení vodárenských soustav
Mezi trendy ve vodárenství patří propojování
vodárenských soustav a chytrý management vody. Na
modernizaci sítě padnou v příštích letech desítky
miliard korun. V případě chytrého řízení vody jde o to,
jak dostat vodu desítky i stovky kilometrů napříč
regiony z oblastí s dostatkem vody do míst, které trpí
suchem. Díky chytrému dispečinku pracovníci
aktuálně vidí, kolik vody je kde k dispozici a mohou
řídit předávání vody z jednoho okresu do druhého
podle potřeby. Další předností je detekce havárií.
V celé ČR se v sítích ročně ztratí zhruba 16 % vody.
Ztráty vody v pražské vodovodní síti (v %)
34,2
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Zdroje: Týdeník Hrot, Ihned.cz, Pražské vodovody a kanalizace

Cestovky znovu prodávají zájezdy, loňské
ceny neobstojí
Cestovní kanceláře zahajují prodej letních zájezdů
nanovo. Očekávají, že mohou utržit zhruba třetinu
z loňských prodejů. „Všichni ve Středomoří, které
každoročně hostí 350 milionů turistů, jsou si vědomi,
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že ceny z roku 2019 s takto oslabenou poptávkou
nebudou mít šanci na úspěch,“ napsal např.
chorvatský deník Večernji list. V konečném důsledku
ale bude všechno záležet na počtu cestujících.
Českým turistům nyní nehraje do karet slabá koruna.

stavebních pozemků a staveb bude moci vlastník
dostat až 1,5násobek znalecké ceny. Stát bude moci
rovněž začít stavět dálnice a železnice okamžitě poté,
co získá přístup k potřebným pozemkům v rámci
stavebního povolení.

Zdroje: E15, Idnes.cz

Zdroje: Idnes.cz, ČTK

Kongresová turistika padla na dno

59 % stavebních firem se setkalo se zrušením
zakázky kvůli koronaviru

Největší kongresová centra v Česku letos musela
zrušit téměř všechny mezinárodní konference.
Důvodem jsou vládní opatření kvůli koronaviru. Trpí
i samotní organizátoři akcí a jejich dodavatelé z řad
technologických firem, hotelnictví, dopravy či cateringu.
Podle šéfky Kongresového centra Praha Lenky
Žlebkové je třeba rychlá podpora ze strany státu,
protože např. na velké mezinárodní lékařské kongresy
se kandiduje na pět let dopředu. A když se nebude
kandidovat nyní, tak zde dalších 5-10 let žádné
mezinárodní akce nebudou.
Nejvyhledávanější kongresová města světa (počet
akcí)
1. Paříž
2. Vídeň
3. Madrid
4. Barcelona
5. Berlín

212
172
165
163
162

6. Lisabon
7. Londýn
8. Singapur
9. Praha
10. Bangkok

152
150
145
136
135

Zdroj: Ihned.cz; Mezinárodní kongresová asociace ICCA, 2019

Agenturní zaměstnávání spadlo na pětinu
V časech koronaviru čelí personální agentury těžké
zkoušce. Největší personální agentura v ČR a na
Slovensku Manuvia zaznamenala v dubnu meziroční
propad poptávky po agenturních zaměstnancích
o 82 %. Společnost Grafton hlásí oproti předkrizovému
stavu pokles počtu otevřených pracovních míst
o polovinu někde i o 70 %. České podniky před krizí
zaměstnávaly zhruba 350 tisíc agenturních pracovníků.
Zdroj: E15

Češi loni prosázeli 389,2 miliard korun
Vyplývá to z údajů Generálního finančního ředitelství.
Automatům v hernách patřily více než 2/3 objemu,
následovaly kurzové sázky s podílem 21,8 %.
Vyplacené výhry dosáhly 352,9 mld. Kč, hrubé příjmy
sázkových firem byly 36,3 mld. Kč.
Zdroj: Idnes.cz

STAVEBNICTVÍ A REAL ESTATE
Sněmovnou prošla novela liniového zákona,
přípravu staveb má zkrátit až o třetinu
Stát by měl snáze a rychleji získávat pozemky pro
výstavbu dálnic a železnic. V případě výkupu

V průměru jim bylo zrušeno 16 % zakázek. Vyplývá to
z květnového průzkumu společnosti CEEC Research.
Zdroj: Investičníweb.cz

Nájemnímu bydlení už uvěřili i velcí
developeři
Jedním z prvních je pražská realitní dvojka Finep.
„Počítáme s tím, že podíl výstavby nájemního bydlení
se u nás v rámci našich projektů může během dalšího
desetiletí dostat až k polovičnímu podílu z celé
výstavby,“ říká mluvčí Finepu David Jirušek. Se
stavbou novodobých činžáků počítá i finský developer
YIT nebo AFI Europe. Nájemní domy se staví jinak
než domy s byty určenými k prodeji individuálním
zájemcům. Často se počítá se společnými prostorami
nájemníků či zázemím pro správce. Rovněž sílí tlak na
unifikaci a využití prefabrikovaných částí bytů.
Zdroj: Seznamzprávy.cz

Novostavby budou využívat dešťovku
a šedou vodu
Novostavby budou mít v budoucnu pravděpodobně
povinnost využívat dešťovku. Stavebníci navíc budou
vědět, jak mají nakládat i s odpadní vodou z koupelen
a kuchyní – takzvanou šedou vodu. Situaci by mělo
řešit celkem 8 návrhů, které připravili společně
členové aliance Šance pro budovy a ministerstvo
životního prostředí. Podle aliance jde 30-40 % vody
v budovách na splachování toalet. I přes chybějící
legislativu už v ČR vzniklo několik developerských
projektů, které šedou vodu využívají. Mezi prvními byl
pražský projekt bytového domu Botanica K společnosti
Skanska. „Technologie instalovaná v suterénu budovy
ji vyčistí a voda je následně využívána pro
splachování toalet. Obyvatelé domu díky tomu ušetří
26 % běžné
spotřeby pitné
vody,“ sdělila
Renata
Vildomcová,
z marketingu
společnosti
Skanska
Reality.
Schéma využití šedé vody
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STROJÍRENSTVÍ A PRŮMYSL

nebezpečí vidí pěstitelé v eko-regulacích, které se
chystají v rámci nové společné zemědělské politiky.

Strojírenský veletrh letos nebude

Průměrná cena v ČR cukr krystal (1 kg), po
měsících

Tradiční Mezinárodní strojírenský veletrh, který se
koná nepřetržitě od roku 1959 na výstavišti v Brně, se
letos neuskuteční. Rozhodlo o tom představenstvo
společnosti Veletrhy Brno.

25
20

15,7

15
10

OKD žádá stát znovu o záchranu
Státem
vlastněná
společnost
OKD
poslala
ministerstvu financí dopis, ve kterém mu oznamuje, že
je její ekonomická situace dlouhodobě neudržitelná.
A pokud do ní ze státní kasy nepřijde finanční injekce,
během měsíců zkrachuje. Loni firma prodělala okolo
miliardy korun, letos má být očekávaná ztráta násobně
vyšší. Během jednoho roku totiž ceny energetického
uhlí padly z 90 na květnových 42 dolarů. K tomu, aby
byla těžba zisková, musí být cena minimálně 70 dolarů.
Zdroj: Ihned.cz

Oceláře stále dusí levná neekologická výroba
z Východu
Podle ocelářů využívají země jako Čína, Rusko či
Ukrajina otevřený evropský trh k tomu, aby sem
vyvezly ocel, kterou nemohou udat jinde. Výrobci proto
tlačí na Evropskou komisi, aby dovoz omezila.
Požadují, aby zpřísnila takzvaná safeguards, tedy
komplikovaná pravidla, která omezují dovoz asi u 25
kategorií ocelářských výrobků. U nich jsou stanovené
maximální kvóty na dovoz. Evropská komise sice
mírné snížení kvót navrhla, ale podle ocelářů se jedná
jen o kosmetické změny, které obor znovu nenastartují.
Zdroj: Ihned.cz

ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ
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Zdroj: Novinky.cz

Zdroj: Idnes.cz

Chovatelé varují před zákazem klecových
chovů: Zahraniční konkurence nás zničí
Úplný zákaz klecových chovů slepic se projednává
v českém parlamentu. Zatímco chovatelé varují, že
vejce v případě schválení zákazu nejenom zdraží, ale
z okolních států (Polska) se sem levnější klecová
vejce začnou vozit ve velkém, podle zastánců návrhu
jde o pouhé strašení. V ČR je poměr klecových chovů
84 % z celkové produkce vajec, ve zbytku EU je to
dohromady kolem 54 %. V Německu, Rakousku
a Švýcarsku je klecový chov zakázán zcela.
Zdroj: Aktuálně.cz

Zvěřina přímo od myslivce: Pomůže nový web
Českomoravská myslivecká jednota začátkem června
spustila speciální web, který má pomoci uživatelům
honiteb s přímým prodejem masa veřejnosti. Na webu
www.prozverinu.cz je interaktivní mapa, na které lze
vyhledat myslivce v okolí svého bydliště včetně jeho
nabídky. Kilo nezpracovaného srnčího se nabízí za
60 až 100 Kč, podle velikosti kusu a lokality.
Zdroj: Idnes.cz

Sklizeň ovoce letos bude slabá

Pivovary soutěží, kdo nabídne hořčejší pivo

Letošní sklizeň ovoce v ČR bude kvůli jarním mrazům
opět slabá a měla by činit podprůměrných 134 tun.
Proti průměru sklizní posledních pěti let bude propad
činit 12 %. Ovoce tak zdraží.

Stupeň hořkosti piva se měří v jednotkách IBU
(International Bittering Unit). Jedna IBU jednotka se
rovná jednomu miligramu takzvaných iso-alfa hořkých
kyselin na litr piva. Řada minipivovarů sází na svrchně
kvašená piva typu "ale", pro něž je příznačná hořká
chuť mísící se s ovocnou. Zatímco české ležáky mají
kolem 30 jednotek hořkosti, IPA (např. Indian Pale
Ale) dosahuje dvojnásobného množství.

Zdroj: Idnes.cz, Aktuálně.cz

Cukrovarnictví se pomalu oklepává
z hlubokého útlumu
Před uvolněním cukerných kvót stál kilogram krystalu
v obchodech přes 20 Kč. Po roce 2017 se cena
rekordně propadla kvůli nadvýrobě až na 11,50 Kč.
Teď se cena začíná vracet k „normálu“. „Došlo
k mírnému navýšení cen cukru, ale není to zdražení,
spíš návrat k normálu,“ zhodnotil předseda Svazu
pěstitelů cukrovky Čech Otakar Šašek. Největší
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Zdroj: Aktuálně.cz

Mladí Češi pijí méně alkoholu
Mladiství Češi v roce 2018 vypili o zhruba 7 % méně
alkoholu než o čtyři roky dříve. Takový je závěr studie
WHO. V ČR tak už mladí pijí v průměru „jen“ stejně
jako jejich vrstevníci v zahraničí.
Zdroj: Idnes.cz
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ZAOSTŘENO: AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V DOBĚ POST-KORONAVIROVÉ
Na závěr jsme si pro Vás připravili aktuální stav a výhled evropského a českého automobilového sektoru:
Registrace osobních aut v Evropské unii, kam putuje naprostá většina u nás vyrobených aut, klesly v dubnu meziročně
o 80 %. V květnu pokračoval útlum trhu, v meziročním srovnání se prodalo o 52 % aut méně.
Registrace osobních aut v EU
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V ČR se výroba aut propadla v dubnu (kvůli zavřeným automobilkám po většinu měsíce) o 88,5 %. V květnu začala již
výroba najíždět, i tak ale byla o 53 % níže než v květnu 2019. Produkce celého automobilového sektoru (tedy i výroby
dílů a součástek), zaznamenala v dubnu meziroční pád o 80 %.
Průmyslová produkce: data očištěná od sezónních a kalendářních vlivů, bazický index (průměr roku 2015 = 100)
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Budoucí vývoj automobilového sektoru bude záviset na ekonomickém vývoji v EU. Pokud dojde k rychlému oživení
ekonomiky ve tvaru „V“, trh s osobními auty letos podle našeho odhadu poklesne o 24 % na 11,7 milionu. V roce 2021
bude následovat rychlé obnovení poptávky (+25 %) na 14,6 milionu prodaných osobních vozů. Pokud by však byl propad
ekonomiky EU hlubší a následné oživení pomalé, odrazilo by se to i na kondici automobilového trhu.
Výhled: Registrace osobních automobilů v EU (mil. ks)
Recese v EU
Varianta 1 - rychlé oživení ve tvaru "V"

Varianta 2 - pomalé oživení ve tvaru "U"
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Budoucí poptávku mohou rovněž ovlivnit změny v chování spotřebitelů. Například v době pandemie je osobní automobil
žádaný bezpečný hygienický dopravní prostředek. Obavy z nákazy virem jdou naopak proti poptávce po sdílené přepravě.
Upřednostňování automobilové dopravy by podnítila i levná cena ropy, pokud by zůstala na dosavadních úrovních
dlouhou dobu. Více o automobilovém průmyslu najde v celém našem reportu nebo v rozhovoru (od 8:08).
Zdroje: ACEA, ČSÚ, AutoSAP
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