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AEROSPACE
Letoun L39-NG má prvního kupce
Stane se jím vietnamské ministerstvo obrany, které se
společností Omnipol podepsalo smlouvu na dodávku
dvanácti cvičných proudových letounů L-39NG, které
vyrábí společnost Aero Vodochody.
Zdroj: Omnipol

Prodeje dronů loni rostly o pětinu
Čeští zákazníci pořizovali řádově tisíce nových strojů.
trhu dál vládne čínský výrobce DJI. Od začátku roku
platí nová pravidla, která vyžadují registraci každého
dronu, který je vybavený kamerou nebo váží přes
250 g, i pilota, který musí složit zkoušku z pravidel
provozu dronu.
Zdroj: E15

EU chystá systém hodnocení letů podle jejich
uhlíkové stopy
Letadla i lety by měly mít svou ekoznačku podobně
jako televizory nebo pračky. Podle mezinárodní studie,
na které pracovalo německé centrum pro letectví
a kosmonautiku, přispívá letecký provoz ke globálnímu
oteplování zhruba 3,5 %.

Zdroj: Idnes.cz

Aerolinky KLM využily syntetické palivo
Letadlo společnosti KLM Boeing 737-800 použilo
běžné palivo smíchané s 500 litry syntetického
kerosinu vyrobeného firmou Royal Dutch Shell.
Syntetického palivo tvořilo více než 5 % paliva
potřebného na cestu. Získává se z oxidu uhličitého
a vody, elektrolýza, která se používá k získání vodíku,
však potřebuje velké množství energie.
Zdroj: Idnes.cz

V Anglii letos otevřou letiště pro létající auta
Britské město Coventry bude mít první letiště pro
létající vozy. V projektu spojil síly start-up Urban-Air
Port a automobilka Hyundai Motor. Návštěvníci zde
uvidí
drony
přepravující pasažéry
a
elektrický
stroj
s vertikálním vzletem
a přistáním (eVTOL).
Zdroj:
swnsdigital.com

Zdroj: Idnes.cz

Piloti si budou moci vybrat cestu přes Atlantik
a tím ušetřit
Britští a kanadští dispečeři prohlásili, že aerolinkám,
co se týče tras, ponechají volnou ruku. Experiment by
mohl pomoci dosáhnout úspor nákladů a zároveň
zredukovat emise. Britští vědci z Univerzity
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v Readingu loni zkoumali 35 tisíc letů nad Atlantským
oceánem. Zjistili, že pokud by bylo letadlu umožněno
lépe využívat vzdušné proudy, mohla by se snížit
spotřeba paliva až o 16 %.

Idnes.cz,

AUTOMOTIVE & ELEKTROMOBILITA
V Česku přibývají nabíječky na elektroauta, do
byznysu se pouští stále více firem
Na 5,5 tisíce registrovaných elektromobilů v ČR nyní
připadá zhruba 800 veřejných dobíječek. A další se
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stavějí. Díky solárním panelům a bateriím rostou i na
místech, kdy by to dříve kvůli nedostatečné kapacitě
elektrické sítě nebylo možné. Dobíjecí stanice jsou
navíc stále chytřejší. Řídící software umožňuje
vzdálenou správu. Nejrozsáhlejší síť s 274 veřejnými
dobíječkami má ČEZ. O druhé místo se přetahují
E.ON a PRE, každá z nich má nyní přes sto stanic.

Jaguar a Ford budou do roku 2030 jen
elektrické

Praha oznámila projekt na instalaci až 6 tisíc
dobíjecích míst elektroaut v lampách veřejného
osvětlení během příštích šesti let za až 880 mil. Kč.

Všechny vozy britské automobilky Jaguar Land Rover
budou podle firmy plně elektrické do roku 2030.
Samotná auta značky Jaguar mají být elektrická do
roku 2025. Americký Ford zase oznámil, že do roku
2030 bude mít všechna auta určená pro evropský trh
jen elektrická. Ford má uzavřenou strategickou alianci
s VW, díky níž bude moci využívat koncernovou
platformu MEB k výrobě svých elektromobilů.

Zdroj: Idnes.cz, E15

Zdroje: Investičníweb.cz, Investičníweb.cz

Poptávka po elektroautech už je reálná, tvrdí
PWC

DOPRAVA A LOGISTIKA

Poradenská společnost označuje rok 2020 bodem
zvratu, kdy měla skutečná poptávka větší vliv na růst
prodejů elektromobilů než státní dotace. Zatímco trh
s lehkými osobními automobily se globálně propadl
zhruba o 16 % na necelých 76 mil. prodaných vozů,
odbyt plně elektrických, plug-in a hybridních vozidel
v Číně a na klíčových trzích v Evropě a USA
meziročně stoupl téměř o 46 %. Celkem se globálně
prodalo 4,7 mil. vozů na alternativní pohon, z toho
necelé 2 mil. čistě bateriových, uvádí PwC.

Stavba a provoz D4 formou PPP podepsána

Zdroj: E15

Švédové investují do výroby baterií v Polsku
200 milionů dolarů, Italové staví závod za
4 miliardy eur
Švédský výrobce lithium-iontových baterií Northvolt
investuje v Polsku do závodu na výrobu systémů
skladování energie v Gdaňsku. Polsko si pro své
továrny už dříve vybraly firmy jako LG Chem, SK
Group či Umicore.
Startup Italvolt zase hodlá investovat 4 mld. eur do
stavby závodu v Itálii, kde se budou vyrábět lithiumiontové baterie. Dodavatelem závodu má být firma
Comau, což je robotická divize automobilky Stellantis,
jež vznikla spojením automobilek Fiat Chrysler a PSA.
Zdroje: Investičníweb.cz, Idnes.cz

Porsche chce v roce 2022 vyrábět syntetický
benzín
Ten má být v šetrnosti k životnímu prostředí roven
elektromobilitě. Syntetické palivo se vyrábí z vodíku
a uhlíku, který se vezme z životního prostředí ve formě
plynného CO2. Vznikne kapalina, která se pak použije
stejně jako benzín – vstříkne se do válce, spolu se
vzduchem stlačí a zapálí. Výhodou paliv je, že jsou
podle vyjádření Porsche uhlíkově neutrální. Sice se při
jejich spalování uvolňuje CO2, ale při jejich výrobě se
stejný plyn ze vzduchu bere.

Ministr dopravy Karel Havlíček podepsal smlouvu
s francouzským konsorciem DIVia na výstavbu
a provoz části dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem
formou PPP. Stavba by měla začít v březnu.
Zdroj: Novinky.cz

ČEZ investoval do francouzské carsharingové
platformy Vulog
Stalo se tak prostřednictvím fondu ČEZ Inven Capital.
Sdílená mobilita poháněná technologií Vulogu funguje
už ve více než 30 městech. Mezi klienty Vulogu patří
automobilky jako PSA, Renault nebo Volkswagen. Pod
něj spadá i poskytovatel carsharingu WeShare, který
se své služby chystá nabídnout v Praze.
Zdroj: E15

Loďař Maersk se ubírá zelenou cestou
Největší kontejnerový dopravce po moři, dánská
společnost A.P. Moller-Maersk nebude provozovat
lodě poháněné pouze fosilními palivy. Všechna nová
plavidla její flotily budou muset využívat vedle ropných
produktů také uhlíkově neutrální paliva, jako jsou
„zelený“ metanol či amoniak. Tento krok je v souladu
s cílem Mezinárodní námořní organizace snížit emise
uhlíku v odvětví o 40 % do roku 2030.
Zdroj: E15

Jak bude vypadat jízda v hyperloopu?
Podívejte se na vizualizaci z dílny Virgin Hyperloop:

Zdroj: Novinky.cz
Zdroj: E15, Virgin Hyperloop
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ENERGETIKA A ODPADY
Emisní povolenky ženou cenu elektřiny
nahoru
Elektřina na burze zdražuje, nahoru ji tlačí rostoucí
cena emisních povolenek. Ty se poprvé dostaly na
hranici 40 eur (tedy 1 030 korun) za tunu. Důvodem
bylo i mrazivé počasí, které nutí provozovatele
spouštět starší, špinavější elektrárny. Svoji roli hrají
i spekulanti. Pokud by cena povolenek stoupala rychle
dál, může zakročit Evropská komise, aby průmyslová
odvětví zůstala konkurenceschopná. Každopádně
vysoká cena povolenek už plní původní záměr, kdy
z trhu vytlačuje uhelné elektrárny.
Cena elektřiny na pražské burze (EUR/MWh)

Drtivá většina odběratelů je teď vybavena standardním
fakturačním elektroměrem bez možnosti dálkového
odečtu. Změna se bude týkat všech odběratelů se
spotřebou nad 6 MWh ročně, tedy firem i domácností
s vyšším odběrem. Digitalizovaná distribuční síť bude
počítat s obousměrným tokem energie – ke
spotřebiteli i od spotřebitele. Zákazníci tak budou moci
elektřinu vyrábět, skladovat a také poskytovat tzv.
flexibilitu. Tou se rozumí systém, v němž bude
domácnost nebo firma snižovat a zvyšovat spotřebu
podle potřeb sítě na základě předem dohodnutých
podmínek s distributorem.
Zdroj: E15

Energetická „NEJ“ měsíce února:


Obnovitelné zdroje v EU porazily poprvé uhlí.
Fotovoltaické, větrné nebo vodní elektrárny se v roce
2020 podílely na výrobě elektřiny v EU podle odhadů
38 %. Podíl elektřiny z fosilních paliv se snížil na 37 %.



Škoda Auto postaví největší střešní solár v ČR.
Elektrárna bude mít téměř 6 000 solárních modulů,
jejichž celkový výkon bude činit 2,3 MW a výroba
elektřiny přesáhne 2 200 MWh ročně.



Příprava největšího solárního parku světa
pokročila. Pokud vše půjde dle plánu, začne stavba
obří solární elektrárna v severní Austrálii v roce 2023.
Disponovat má 10 GW instalovaného výkonu, což je
zhruba 4,5krát více, než má JE Temelín.



Jižní Korea postaví největší větrný park na moři.
Projekt v přepočtu za 930 mld. Kč bude
u jihozápadního pobřeží země a hotov by měl být do
roku 2030. Maximální kapacitu Korea plánuje ve výši
8,2 GW.
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Vývoj ceny emisní povolenky v EU (v EUR/MWh)

Zdroje: Novinky.cz, Investičníweb.cz, E15, E15

Cena starého papíru se kvůli zájmu o tašky
a obaly zvyšuje

Zdroj: Idnes.cz, PXE, EEX - EUA SPOT

Nižší výroba elektřiny z uhlí dopadá i na jeho těžbu.
Těžba černého uhlí spadla v ČR loni meziročně
o 38 %, hnědého o 21 %. Od března navíc zůstane
v ČR jen jeden černouhelný důl – ČSM firmy OKD.
Zdroj: Ihned.cz, Aktuálně.cz

Chytré elektroměry vyjdou distributory na
miliardy
Distributoři elektřiny budou muset do konce roku 2027
nainstalovat 850 tisíc chytrých elektroměrů za miliardy
korun. Vyplývá to z nové vyhlášky o měření elektřiny.
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Zhruba před rokem se cena sběrného papíru (i díky
omezení exportu do Číny) snížila prakticky na nulu
a do papíren se dodával téměř zadarmo. Vzrůstající
trend nákupů lidí přes internet ale zvýšil poptávku po
papírových obalech, které se vyrábějí převážně
z recyklovaných materiálů. A tak cena suroviny roste,
nyní se výkupní cena sběrného papíru pohybuje od
30 haléřů až do dvou korun. Poptávka po
papírenských produktech stále stoupá. Podle statistiky
Asociace českého papírenského průmyslu o 5 %
stoupla spotřeba papíru používaného na ubrousky,
kapesníčky, toaletní papír a další jednorázové výrobky.
Naopak klesá spotřeba a výskyt sběru u grafických
papírů.
Zdroj: Idnes.cz
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FARMACIE A ZDRAVOTNICTVÍ
Změna financování nemocnic přichází už letos
Od letošního roku se v rámci nové úhradové vyhlášky
po letech příprav naostro spustí zavádění systému
CZ-DRG, tedy platby podle diagnóz. Letos bude
přibližně 44 % takto vykazované péče poprvé
navázáno na platby. Zatím půjde o skupinu
homogenních diagnóz, u nichž se daly náklady
zprůměrovat, jako jsou porody, apendixy, totální
endoprotézy, kardiovaskulární operace a řada
chirurgických diagnóz. U této skupiny zároveň nebude
existovat strop, kolik jich mohou nemocnice vykázat.
Ve finále jde tedy v úhradové vyhlášce o kombinaci
jakéhosi výkonnostního systému s paušálem. Cílem
změny je narovnat podmínky při financování nemocnic.

Spotřeba léků stoupla loni o 7 %
Prodeje léků na předpis v českých lékárnách
a nemocnicích loni dosáhly 71 mld. Kč, což je
meziroční nárůst o 7 %. Rostl také zájem o volně
prodejné léky, a to o 5,5 % na 26 mld. Kč. Výrazné
zvýšení tržeb o 54 %
na 3,2 mld. Kč pak
zaznamenaly
internetové lékárny.
Uvádí
to
studie
analytické
společnosti IQVIA.
Zdroj: Idnes.cz

Zdroj: Idnes.cz

Tesla chce umožnit platit za auta bitcoinem
Automobilka Tesla oznámila, že investovala do
bitcoinu 1,5 mld. dolarů (asi 32 mld. Kč). Uvedla také,
že brzy nabídne zákazníkům možnost platit za její
elektrovozy a další výrobky prostřednictvím této měny.

Apple přebírá v průměru každý měsíc jednu
firmu
Americký Apple v uplynulých šesti letech převzal
zhruba stovku podniků. Akcionářům to sdělil šéf firmy
Tim Cook. Cílem akvizic je podle něj ve většině
případů získat nové technologie a talentované
pracovníky. Nejčastěji však Apple kupuje menší
technologické podniky, jejichž inovace následně
vkládá do vlastních produktů.
Zdroj: E15

IT & TELEKOMUNIKACE
ČEZ má zájem o Vodafone

INOVACE A STRATEGIE
Leden překonal rekordy, podnikání přerušilo
25 tisíc živnostníků
Podnikatelské aktivity během letošního ledna
pozastavilo 25 534 osob samostatně výdělečně
činných, což je o 50 % víc než vloni. Za celý rok 2020
podnikání pozastavilo téměř sto tisíc živnostníků, což
bylo o 40 % více než v roce 2019.
Zdroj: Idnes.cz

Německé firmy budou trestány za nevhodné
dodavatele
Německá vládní koalice se shodla na návrhu zákona,
který by pokutoval domácí podniky za nákup
součástek a materiálů od zahraničních dodavatelů,
kteří dostatečně nedodržují lidská práva a nechrání
životní prostředí. Nová pravidla by měla od roku 2023
začít platit pro podniky s více než 3 tisíci zaměstnanců
a o rok později také pro firmy s více než tisícem lidí.
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Japonští zákonodárci vládnoucí strany chtějí prosadit
zákon, který by lidem umožnil pracovat na plný úvazek
pouze čtyři dny v týdnu. Podle jedné studie Japonec
ročně vyčerpá jen polovinu ze své řádné placené
dovolené. Skoro čtvrtina tamějších společností od
zaměstnanců požaduje, aby každý měsíc odpracovali
více než 80 hodin přesčasů, často navíc neplacených.

Zdroj: Aktuálně.cz

Zdroj: Týdeník Hrot

Zdroj: Investičníweb.cz

Japonsko zvažuje čtyřdenní pracovní týden,
chce předejít úmrtím z přepracování

Informovaly o tom Hospodářské noviny s tím, že by
český energetický gigant mohl dát za telefonního
operátora 30 až 40 mld. Kč.
Zdroj: Ihned.cz

Čínský Tencent investuje do vývojáře her
Bohemia Interactive
Čínská internetová firma získala minoritní podíl
v největším českém vývojáři her Bohemia Interactive,
majoritní podíl zůstává v rukou českých majitelů.
Bohemia Interactive loni prodala 5,7 milionu kopií her
za 1,6 mld. Kč. Dařilo se hrám jako DayZ nebo Arma 3.
Hry si vyzkoušelo 14 milionů aktivních hráčů.
Zdroj: Investičníweb.cz

Válka mezi Austrálií a Facebookem o placení
obsahu za zpravodajství skončila smírem
Austrálie schválila zákon, který Facebook či Google
donutí platit za sdílení zpravodajského obsahu.
Australská vláda nakonec normu upravila, s čímž
souhlasil i Facebook. (změny se týkají mj. povinného
arbitrážního řízení, které se má konat v případě, že se
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internetové platformy nedohodnou s vydavateli na
poplatcích za zobrazování zpravodajského obsahu).

suchou. Víčko i hrdlo je pak z plastu, který je však
stoprocentně recyklovatelný.

Zdroje: Aktuálně.cz, Ihned.cz

Cloudu vládne Microsoft
V cloudových tržbách byl loni podle dat společnosti
Buy Stock nejúspěšnější Microsoft, jeho příjmy
z tohoto odvětví dosáhly 59,5 mld. dolarů. To je více
než druhý Amazona a třetí Google dohromady.
Zdroj: E15

Microsoft nemá v plánu prodávat robota, který
imituje skutečné lidi
Microsoft si podal patent na komunikačního chatbota,
který by byl nastaven podle konkrétní žijící nebo
zesnulé bytosti. Technologie by tak umožnila mluvit
i s celebritou nebo historickou osobností. Technologie
by měla fungovat na bázi toho, že by prozkoumala
všechna data, která o daném člověku existují. Na
základě toho by se chatbot měl naučit komunikaci,
která by odpovídala stylu a osobnosti dané osoby.
Microsoft však s ním zatím neplánuje jít na trh.
Zdroj: Idnes.cz

Zdroj: Idnes.cz, Idnes.cz, Instagram

ODVĚTVOVÉ TRENDY

MALOOBCHOD A E-COMMERCE
Energetické štítky u spotřebičů se změní
Od 1. března budou elektrické spotřebiče označeny
novým systémem. Výrobky budou na štítcích nově
zařazeny do stupnice tříd A až G.
Snahou je usnadnit orientaci ve stále
se
zlepšující
spotřebě
energie
a označit
i
výrobky
s
vyšší
technologickou úrovní. Zmizí tak
značení znaménky +. Novinkou bude
QR kód. Prostřednictvím něho bude
možné nahlédnout do evropské
databáze EPREL, která umožní
snazší porovnání výrobků.

Objem leasingu a factoringu loni klesl
o šestinu
I na poskytovatele leasingu a factoringu loni dopadla
pandemie. Členské společnosti České leasingové
a finanční asociace (ČLFA) poskytly v roce 2020
firmám či domácnostem prostřednictvím leasingu
a úvěrů 107,5 mld. Kč. Dalších 23,5 mld. získali
podnikatelé na financování provozu formou factoringu.
Celkově tak objem nebankovního financování firem
a domácností meziročně klesl o 16,9 % na 131 mld.
korun.
Finanční prostředky poskytnuté členy ČLFA
Druh financování

Zdroj: Aktuálně.cz, Applia ČR

Alze loni vzrostl obrat o 28 % na 37 miliard Kč
U čtyř skupin produktů přesáhl obrat 3 mld. Kč,
konkrétně šlo o malé domácí spotřebiče, mobilní
telefony, notebooky a IT příslušenství.
Zdroj:Lupa.cz

Coca-cola přišla s papírovou lahví
Největší světový „plastový“ znečišťovatel udělal první
krok k tomu, aby každý z prodávaných obalů byl do
konce roku 2030 stoprocentně recyklovatelný. Lahev
je vyrobena z dostatečně silného vylisovaného
papírového vlákna. Kromě toho obsahuje i tenkou
plastovou vložku, která má papírovou lahev udržovat
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Financování
podnikatelských investic
(finanční leasing včetně
podnikatelských úvěrů,
operativní leasing, leasing
nemovitostí)
Financování firemního
provozu
(factoring)

celkový
celkový
objem
objem
v mld. Kč v mld. Kč
(2020)
(2019)

změna
v%

84,4

104,3

-19,0%

23,5

25,4

-7,5%

Financování domácností
(spotřebitelské úvěry,
spotřebitelský leasing)

23,1

28,0

-17,3%

CELKEM

131,0

157,6

-16,9%

Zdroj: Týdeník Hrot, ČLFA
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Investice do reklamy loni i přes pandemii
rostly

Například společnost TextileGenesis totiž varuje, že
až 30 % složek v textilu může být falešných.

Mediální trh s reklamou vykázal loni i přes pandemii
3% růst. Jde o ceníkové ceny inzerce. Růst táhly
především televizní reklama a internet. Venkovní
reklama, tištěná média a rádiová reklama loni klesaly.
Ukazují do data společnosti Nielsen Admosphere.
Nejsilnějším zadavatelem byl loni Lidl.

Zdroj: Idnes.cz

Ceníková hodnota reklamního prostoru u TOP5
zadavatelů (rok 2020, mld. Kč)
1,97

1,90
1,60

1,60

1,47

STAVEBNICTVÍ A REAL ESTATE
V Praze se nabízí k pronájmu 2x více bytů než
loni
Počet bytů k dlouhodobému pronájmu na pražském
trhu ke konci loňského roku meziročně stoupl o 105 %
na 13,6 tisíc jednotek. Průměrná cena nájmů klesla
o 8 %. Vyplývá to z údajů společnosti Trigema.
Zdroj: E15, Více o bytovém a nájemním trhu v ČR zde

Výnosy z průmyslových nemovitostí se blíží
10 %
Lidl

Kaufland

Albert

Alza

Sazka

Zdroj: Mediaguru.cz

Voda znovu zdražovala
Ceny vodného a stočného pro letošek opět o něco
vzrostly. Průměrná cena za kubík se dostala nad
90 Kč. A to navzdory tomu, že loni v květnu došlo ke
snížení DPH u vodného a stočného z 15 na 10 %.
Důvodem zdražení je i fakt, že kvůli pandemii odběry
vody poklesly, ale fixní náklady zůstávají.

Zdroj: Novinky.cz

Zdroj: Idnes.cz

Zájem o obytné vozy silně vzrostl
Češi si začali ve větší míře pořizovat obytné vozy
a přívěsy. Prodej během letošní zimy stoupl meziročně
až o 200 %, pronájem zhruba o 50 %, uvedla
Asociace kempování a karavaningu. Ceny obytných
vozů se většinou pohybují mezi 1-1,5 mil. Kč.
U karavanů je to v průměru kolem půl milionu korun.
Velký zájem je i o půjčování. A objevují se i firmy,
které nabízejí zprostředkování sdílení karavanů.

Zvyšuje se obliba uzavírání pronájmů
komerčních nemovitostí na přímo
Menší či střední nájemní transakce u komerčních realit
půjde uzavřít i bez realitních agentů. Snaží se o to
inzertní portály, jako např. DealDirect, které slibují
vlastníkům budov nebo nájemcům úsporu za provize
realitním agentům. Na druhou stranu u velkých
transakcí budou i nadále asistovat realitní poradci,
kteří zajistí potřebný servis i případně lepší cenu.
Zdroj: Ihned.cz

Zdroj: Aktuálně.cz

Česká zbrojovka koupí americkou ikonu
Skupina CZG - Česká zbrojovka Group SE se dohodla
na převzetí americké společnosti Colt Holding
Company LLC, ikonické značky na trhu amerických
ozbrojených složek i na celosvětovém civilním trhu.
Zdroj: Novinky.cz

Blockchain má zajistit udržitelnost módy
Technologie blockchain by mohla módním značkám
sledovat celý výrobní cyklus, od samotné suroviny až
po hotový výrobek. A zároveň odhalit padělky, protože
s technologií blockchain není možné manipulovat.
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Průměrný roční výnos z tuzemských průmyslových
nemovitostí třídy A činil během posledních 10 let
7,5 %, spočítala společnost Svoboda & Williams.
Některé fondy zaměřené na prémiové průmyslové
areály dosahují i více než 10% ročního zhodnocení.
Průmyslové haly a sklady totiž tolik nezasáhly
proticovidové restrikce jako hotely, obchodní centra či
kanceláře. Podíl volných průmyslových hal a skladů
v ČR na konci loňského roku podle dat sdružení IRF
meziročně stoupl o 0,1 procentního bodu na 4,2 %.
Proti třetímu čtvrtletí ale klesl o 0,5 procentního bodu.

Stát nabízí dotace na recyklaci ve stavebnictví
Ministerstvo dá téměř 700 milionů stavebním firmám
na pořízení strojů, které ze starého betonu dokáží
vyrobit surovinu pro stavbu silnic či železnic. Zatímco
dříve o tyto technologie firmy zájem i přes finanční
pobídky neměly, nyní se situace změnila. Během
předchozích výzev na pořizování drtiček, fréz nebo
třídiček materiálu rozdal resort necelých 22 mil. korun,
letos se sešly projekty za zhruba 1,7 mld. Kč.
Zdroj: Idnes.cz

V Karviné dokončili modulární nemocnici
Třípodlažní přístavbu sestavenou ze 77 modulů
propojují s hlavní budovou nemocnice dva krčky. Od
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nápadu k otevření pavilonu uplynul rok, realizace
trvala jen 3 měsíce.

týká se to hlavně firem z chemického průmyslu
a strojírenství.

Zdroj: E15

Zdroj: Investičníweb.cz

Překvapení na realitním trhu: Portál
Bezrealitky vstoupil do Maxima Reality

Škoda Transportation dodá tramvaje do
Helsinek, Německa či Brna

Realitní služba Bezrealitky.cz, postavená na on-line
zprostředkování prodejů nemovitostí bez makléřů,
koupila polovinu společnosti Maxima Reality. Cílem
investice je poskytnout osobní služby realitních
specialistů lidem, kteří při prodeji nebo koupi bytu
potřebují asistenci. Kromě asistovaných služeb hodlá
firma Bezrealitky významně posílit investice do
samotných realit.

Plzeňská Škoda Transportation dodá do tří měst
v německém Braniborsku 45 tramvají za téměř 3 mld.
Kč, dále 23 tramvají do finské metropole a až
40 obousměrných nízkopodlažních tramvají Škoda
ForCity Smart 34 pro Dopravní podnik města Brna.
Firma vše oznámila v únoru.
Zdroje: E15, Idnes.cz, zdopravy.cz

Zdroj: E15

ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ

Saudové mají plán na nové město bez ulic

Cena půdy se vrátila k růstu

Saudskoarabský korunní princ Muhammad bin
Salmán
představil
megalomanský
projekt
futuristického ekologického města, které má ambici
přinést revoluci do zažitých urbanistických pořádků.
V rámci chystaného města s názvem The Line chce
vytlačit veškerou dopravu pod zem a na jejím povrchu
plánuje ponechat jen chodce, cyklisty, budovy a jinak
panenskou přírodu. Město se má táhnout v délce přes
170 kilometrů a jeho veškerá infrastruktura má být
podle návrhů na stránkách projektu pod zemí.
S výstavbou města chce Rijád začít už letos.

Oproti roku 2019 podražila zemědělská půda o 3,9 %.
Trh se tak znovu rozhýbal, i když to není zdaleka tolik
jako v době největší poptávky před pěti lety, kdy cena
půdy meziročně rostla o čtvrtinu. Zdá se, že na trhu
znovu byly aktivní nezemědělští investoři, kteří berou
půdu jako bezpečnou investici. Jejich podíl na
celkovém počtu transakcí narostl poprvé od roku 2015
a dosáhl celkem 41 %.
Vývoj tržních cen zemědělské půdy (tis. Kč/ha)
300
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253,5
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Zdroj: Týdeník Hrot, Farmy.cz

Ceny pšenice vzrostly, mouka zdraží
Zdroj: E15, smartcitiesworld.net

STROJÍRENSTVÍ A PRŮMYSL

Mlynáři zdraží mouku o 20 až 25 % kvůli vzrůstajícím
cenám potravinářské pšenice. Pšenice představuje až
80 % celkových mlynářských nákladů.
Zdroj: Novinky.cz

Většina průmyslových firem vykáže za minulý
rok zisk

Nadnárodní firmy se vrhají na veganské
produkty

Na vyšší nebo plánovaný zisk dosáhne 45 % firem.
Nižší zisk, než plánovaly, má 37 % společností. Bez
zisku či ve ztrátě skončí 12 % podniků. Vyplývá to
z lednového průzkumu Svazu průmyslu a dopravy
mezi 162 průmyslovými podniky. I přes krizi firmy
nepřestávají investovat. Více peněz než loni plánuje
letos investovat 37 % podniků. Téměř čtvrtina firem
plánuje vyšší investice než v předkrizovém roce 2019,

Společnost Nestlé oznámila, že letos uvede na trh
čokoládovou tyčinku KitKat ve variantě bez mléka.
Společnost Unilever zase nabízí veganské alternativy
zmrzlin, majonéz, klasických omáček, ale také čistě
veganské řady kosmetiky. K veganství se podle dat
agentury IPSOS z června 2020 v ČR hlásí jedno
procento lidí a k vegetariánství 3 %.
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ZAOSTŘENO: PŘEHLED ODVĚTVÍ ČESKÉ EKONOMIKY V ROCE 2020
Vývoj české ekonomiky v roce 2020 lze charakterizovat tvarem písmene „K“ – zatímco některým sektorům
a odvětvím se přes pandemii koronaviru dařilo, tak na jiné tvrdě dopadly uzávěry ekonomiky. Například energetika
či maloobchod si udržely svoji kondici i v roce 2020, ale průmysl či služby zaznamenaly pád. Tvar písmene
„K“ můžeme přitom najít i v rámci jednotlivých sektorů české ekonomiky.
Vývoj tržeb v sektorech české ekonomiky (2015 = 100)
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Zdroj dat: ČSÚ

Průmysl: Většina odvětví již nad úrovní roku 2019
Průmyslová produkce v ČR se za celý rok 2020 propadla o 8 %. Tržby z průmyslové činnosti se snížily o 7 %.
Nejvíce se kvůli restrikcím a zavřeným výrobním závodům propadl v dubnu automobilový průmysl. Ke konci roku
(v říjnu a listopadu) však už jeho produkce přesáhla průměrnou úroveň roku 2019. Většina částí zpracovatelského
průmyslu v posledních měsících roku 2020 vykazovala již vyšší výkon než v roce 2019, některé i výrazně (např.
farmaceutický průmysl). Naopak výroba nápojů, textilií či strojních zařízení se stále nacházela pod úrovní roku
2019.
Stavebnictví: Pozemní stavitelství se zastavilo, infrastrukturní jede dál
Za celý rok 2020 české stavebnictví pokleslo meziročně o 4,5 % (v běžných cenách). Pozemní stavitelství (stavba
obytných budov, kanceláří, průmyslových či logistických areálů) za celý rok 2020 zaznamenalo pokles o 7 %.
Významněji se výstavba propadla v květnu a od té doby je meziročně nižší. Důvodem je zejména omezení
investiční aktivity ze strany firem, případně veřejného sektoru. Naopak inženýrské stavitelství (stavba silnic,
železnic, sítí) zvýšilo za celý minulý rok svoji produkci o 2,4 %.
Maloobchod: Čechy chuť utrácet nepřešla, mění se však jak a za co
Za celý rok 2020 tržby v českém maloobchodě stagnovaly. To mj. znamenalo, že Čechy chuť utrácet ani přes
dopad pandemie nepřešla. Nejvíce za celý rok přidal prodej přes internet (+28 %), dařilo se i prodeji potravin
(+4 %), farmaceutického, kosmetického a drogistického zboží (+3 %) či výrobkům pro domácnost (+3 %). Naopak
nejvíce utrpěl prodej oděvů a obuvi (-28 %), pohonných hmot (-17 %), motorových vozidel (včetně oprav; -11 %) či
výrobků pro kulturu a rekreaci (-10 %).
Služby: Nejpostiženější sektor
Tržby v tuzemských službách zažily loni propad o 11 % proti roku 2019. Krizí nejvíce postiženými byly v loňském
roce cestovní agentury a kanceláře (propad tržeb o 74 %), letecká doprava (-70 %), ubytování (-54 %), filmový
a hudební průmysl (-33 %) či stravování a pohostinství (-30 %). Naopak za „vítěze“ krize lze označit poštovní
a kurýrní činnosti (+13 %) či informační činnosti (+7 %).
Více v naší analýze: Krize ve tvaru „K“: Přehled odvětví české ekonomiky v době koronaviru
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