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AEROSPACE

Airbus chce zrychlit internet v letadlech

Aero nabízí Slovensku přesunout část výroby
letounu L-39NG do Trenčína
Cílem spolupráce má být pořízení 8 cvičných letounů
slovenskou armádou. Uvažuje se o přesunutí výroby
špičky letounu, zadní části trupu, brzdových klapek či
přídavných nádrží. První letouny nové generace L39NG Aero dodá do Vietnamu.
Zdroj: E15

Letoví dispečeři v EU zdraží poplatky,
aerolinkám se to nelíbí
S výrazným zdražením poplatků ve všech unijních
zemích počítá plán Komise pro jednotné nebe, jejímiž
členy jsou zástupci všech zemí EU. Ztráta českého
státního podniku Řízení letového provozu loni
přesáhla miliardu korun a podobně si vedly zahraniční
podniky. Zahojit se evropští dispečeři chtějí na
aerolinkách, který zdraží služby o nižší desítky procent.
Pro ŘLP by to znamenalo stamiliony korun ročně
navíc, pro některé dopravce nutnost zdražit letenky.
Zdroj: E15

Francie zakázala krátké vnitrostátní lety,
Rakousko je zdanilo
Francouzský parlament schválil zákon, který se dotýká
spojů mezi Paříží a Nantes, Lyonem a Bordeaux.
Výjimku by měly lety, na které navazuje další spoj.
Zákaz je součástí klimatického zákona. Rakouská
vláda již loni zavedla daň ve výši 30 EUR na letenky
u letů do 350 km a zákaz vnitrostátních letů do
destinaci, kam lze vlakem dojet za méně než 3 hod.

Evropský výrobce ověří technologii, která pomocí
laseru propojí letadlo s družicí na oběžné dráze
a pozemním systémem. Na palubě by tak podle
předpokladu dosáhl rychlosti až 1,8 GB/s. Airbus
rovněž mezi aerolinkami zjišťuje, zda by měly zájem
o konverzi obřího letounu A380 na verzi pro přepravu
cestujících i nákladu. Reaguje tak na koronakrizi, která
zájem cestujících stlačila ke dnu, ale vyvolala vzestup
poptávky po přepravě zboží.
Zdroje: E15, E15

Rolls-Royce chystá největší letecký motor
světa
Jeho průměr dmychadla má dosáhnout 356 cm,
a bude tak větší než od americké konkurence General
Electric. Spotřebovávat by měl o čtvrtinu méně paliva.
Zdroj: Týdeník Hrot

NASA vybrala pro let na měsíc SpaceX,
s jaderným pohonem pomůže Bezosova firma
NASA si pro svou příští misi na Měsíc, která by se
mohla uskutečnit v roce 2024, vybrala k výrobě
lunárního přistávacího modulu společnost SpaceX
Elona Muska. Ta tak porazila konkurenční společnost
Blue Origin majitele Amazonu Jeffa Bezose. S ní pak
americká agentura DARPA uzavřela kontrakt (spolu se
společnostmi General Atomics a Lockheed Martin) na
výrobu kosmických raket na jaderný pohon. Cílem
těchto společností bude navrhnout pohonné systémy
a koncepci kosmických lodí pro možnou cestu na
oběžnou dráhu planety Země kolem roku 2025.
Zdroje: Novinky.cz, Idnes.cz

Zdroj: Idnes.cz
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AUTOMOTIVE & ELEKTROMOBILITA

1,7 mil. Kč. K dispozici bude zákazníkům v srpnu poté,
co má Unipetrol otevřít první dvě plnicí stanice.

Ojetiny zdraží do konce roku i o desítky tisíc

Zdroje: Hybrid.cz, Ihned.cz

Potvrzují to výsledky analýzy společnosti Cebia u pěti
nejžádanějších modelů osobních vozů. „Přestože
celkový prodej ojetých vozů za loňský rok klesl
o zhruba 53 tisíc, průměrná cena ojetiny se zvýšila
o 5 % na 234 900 korun,“ uvedl Jiří Grund z Asociace
obchodu ojetými automobily. Omezil se dovoz ojetin
ze zahraničí, roste poptávka po kvalitních ojetinách
a vliv má i to, že výroba nových aut v Evropě loni
klesla o 23 %. K vyšší ceně, zejména menších vozů,
přispívají i přísnější požadavky na bezpečnost.
Zdroje: Novinky.cz, Ihned.cz

AAA dá do online prodeje aut v západní
Evropě 100 mil. eur
Skupina Aures Holdings, která provozuje síť
autobazarů AAA Auto, investuje do projektu
internetového prodeje aut v západní Evropě
Driverama během příštích 12 měsíců 100 milionů eur.
Koncept Driveramy využívá on-line výkup a prodej
ojetých automobilů v západní Evropě s možností
vykupovat i prodávat vozy přes hranice členských
států EU.
Zdroj: Investičníweb.cz

Prodeje Škody v Číně loni klesly o 39 %, nyní
přemýšlí, co na svém největším trhu dál
Čína je pro Škoda Auto z hlediska prodejů
nejdůležitější trh, jenže v loňském roce vykázal propad
o téměř 39 %, tedy mnohem více než v případě jiných
automobilek. Česká značka tak nyní chystá strategii,
zda se soustředit více na jiná teritoria.
Škoda Auto: Dodávky zákazníkům v roce 2020

Už i Ferrari připouští výrobu elektromobilů
Italský výrobce mění svůj pohled na elektromobily.
Automobilka chce první automobil čistě na elektřinu
představit za čtyři roky. V roce 2022 by Ferrari mělo
ukázat své první SUV s názvem Purosangue.
Zdroj: E15

Fiat představil první plně elektrickou velkou
dodávku
Fiat e-Ducato ujede na jedno nabití zhruba 370 km.
Skupina Stellantis, jež vznikla spojením italskoamerické automobilky FCA a francouzské PSA, chce
letos představit další obdobné vozy značek Peugeot,
Opel a Citroën. Do roku 2025 má v plánu nabídnout
elektrické verze téměř všech modelů prodávaných
v Evropě. Zdroj: Investičníweb.cz

Zdroje: Škoda Auto, Ihned.cz

S nedostatek čipů se budou automobilky
potýkat déle
Mnoho světových automobilek se kvůli nedostatku
čipů letos už několikrát zastavilo a další těžkosti je
zřejmě čekají. Pokračování změn ve výrobě
nevylučuje ani Škoda Auto. Důvodem je enormně
rychle rostoucí poptávka po čipech. Poradenská společnost Strategy Analytics uvádí, že oproti současnosti
se trh s čipy pro autoprůmysl do roku 2027 zdvojnásobí na 66 mld. dolarů. Je to dáno stále větším
množství elektronických systémů v nových vozech.
Zdroj: E15

Čeští zákazníci si mohou koupit první
vodíkové auto
V ČR odstartoval prodej prvního osobního auta na
vodíkové palivové články Toyota Mirai. Jde již
o druhou
generací
vodíkového
elektromobilu
s dojezdem 650 km. Natankování nezabere více než
5 minut. Cena nové Mirai na českém trhu začíná na
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DOPRAVA A LOGISTIKA
Jak covid zasáhl dopravu v Česku? Nejvíce
letadla a zájezdové autobusy
Pohyb nákladů loni tolik neutrpěl jako pohyb lidí.
Zatímco kamionová doprava i železniční spedice
ztratily do 10 % objemu, železniční i silniční osobní
přeprava přišla o více než 30 % cestujících.
Přeprava osob (v mil. cestujících)
Rok
2019
2020
změna
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Vlaky
194,2

Autobusy
355,6

Letadla (české
společnosti)
6,9

129,1

233,0

1,1

-33,5 %

-34,5 %

-83,9 %
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Přeprava nákladu (v mil. tun)
Rok

Vlaky

Autobusy

Letadla

2019

98,5

504,1

0,094

2020

90,9

459,7

0,071

-7,8 %

-8,8 %

-24,4 %

změna
Zdroj: ČSÚ, Idnes.cz

České dráhy si objednaly vlaky jezdící
230 km/h
České dráhy si objednaly 20 nových dálkových vlaků
za 12,5 mld. Kč od konsorcia Siemens Mobility
a Škoda Transportation. Nasadí je v letech 2024 až
2026 na linkách z Prahy do Hamburku či z Prahy přes
Brno do Budapešti a Vídně.
Zdroj: Novinky.cz

tepláren. První z výzev je určena pro menší projekty,
které obdrží podporu do 15 mil. eur. Druhá výzva je
pro nákladnější projekty, jež se budou při schvalování
individuálně předkládat Evropské investiční bance. Na
teplárenské výzvy navážou v květnu další dvě výzvy –
z programů Nové obnovitelné zdroje v energetice
(RES+) a Zlepšení energetické účinnosti a snižování
emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU (ENERG
ETS). Do konce roku by Ministerstvo životního
prostředí chtělo představit v detailu zbylé programy
a případně vyhlásit předregistrační výzvy.
Teplárny aktuálně tíží vysoké ceny emisních
povolenek, které jim zvedají náklady. Podle studie
ČVUT budou výrobci tepla do roku 2030 muset
investovat 100 mld. Kč, aby přešli hlavně na plyn.

Firmy nasazují noční vlaky po Evropě

Zdroje: Idnes.cz, E15, E15

RegioJet a nizozemský start-up European Sleeper
plánují vlak z Prahy přes Berlín, Amsterdam do
Bruselu, ale i z Prahy do Lvova. Podle Českých drah
bývá za běžného provozu největší zájem o spoje na
Slovensko, do Maďarska, Polska a také do Švýcarska.

Na zákoně o podporovaných zdrojích energie
stále shoda není, znovu se uvažuje o solární
dani

Zdroj: Idnes.cz

UPS chce zrychlit doručování zásilek
elektrickými letouny
Společnost United Parcel Service oznámila, že si od
americké firmy Beta Technologies objednala elektrická
letadla Alia-250 s vertikálním startem. UPS je chce
používat zejména na menších trzích v rámci své
služby expresního dovozu zboží. Letoun Alia-250
pohání pět vrtulí, energii získává z elektrické baterie.
Zdroj: E15

V Houstonu začnou doručovat pizzu auta bez
řidiče
Zákazníci společnosti Domino’s Pizza v Houstonu si
mohou nechat doručit pizzu bez interakce s člověkem.
Gigant na rozvoz pizzy oznámil, že uzavřel partnerství
se start-upem Nuro, který provozuje robotické
dodávkové auto. Robotická
společnost vyvinula pomalu
jedoucí malé vozítko, které
přepravuje balíky bez potřeby
lidské obsluhy.

Zdroj: Idnes.cz, Ihned.cz

EPH postaví 50 větrných elektráren
v Německu
Energetický a průmyslový holding postaví v Německu
50 větrných elektráren s celkovým výkonem 300 MW.
Celkový instalovaný výkon všech větrných elektráren
v ČR činil podle údajů ERÚ loni asi 340 MW.
Zdroj: Novinky.cz

Dřevo se i díky kůrovci stalo nejlevnějším
palivem, stavebního dřeva je ale nedostatek

Zdroj: Idnes.cz, Nuro

ENERGETIKA A ODPADY
Modernizační fond vypsal první výzvy pro
teplárenství
V prvních dvou ostrých výzvách Modernizačního fondu
je k dispozici 6,4 mld. Kč pro ekologizaci tuzemských
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Zákon o podporovaných zdrojích energie je ve
Sněmovně před druhým čtením. Pokud by ho poslanci
neprojednali na své aktuální schůzi, je pravděpodobné,
že do voleb neprojde celým legislativním procesem.
Tahanice se vedou zejména o výši vnitřního
výnosového procenta, z níž má vycházet kontrola
nadměrné podpory pro fotovoltaické elektrárny. Ve hře
je i solární daň z tržeb za prodej elektřiny, jež má
pevně stanovenou dotovanou výkupní cenu. Solární
elektrárny postavené v letech 2009 a 2010 platily
speciální odvod ve výši 26 % už v letech 2011 až 2013.
Těm z roku 2009 byl poté zrušen. A nyní by se daň
zvedla z nuly na 10 %. Elektrárny spuštěné v roce
2010 platí i nyní 10% odvod, ten by se jim s novelou
zvýšil na 20 %.

Kůrovcová kalamita a sucho způsobily, že se na trhu
objevilo velké množství levného smrkového dřeva,
které lidé začali používat na topení. Náklady si tak
snížily až o 30 %. Dřevo má být nejlevnějším palivem
i do budoucna. Naopak topení uhlím se bude
prodražovat s tím, jak ho bude méně. Na druhou
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stranu stavebního dřeva je na trhu málo a ceny rostou.
Táhne je silná globální poptávka, zejména z USA.
Nedostatek je v poslední době také přepravních palet.
Porovnání ročních nákladů na energie v domě (Kč)

INOVACE A STRATEGIE
Kam půjde až 200 miliard z Plánu obnovy EU?
Oblasti podpory se finišují
Z hlavních pilířů by největší část, 42 %, měla jít na
ekologii, 18 % na digitalizaci. Podrobné členění oblastí
je
možné
si
prohlédnout
na
stránkách
www.planobnovycr.cz.
Zdroj: Novinky.cz

Firem vzniklo letos více, živnostníků méně,
návrhů na bankrot přibylo
Během prvního čtvrtletí letošního roku vzniklo v ČR
8 022 obchodních společností, o 527 více než o rok
dříve a nejvíce za poslední dva roky. Zároveň zaniklo
3 697 společností, o 387 méně než před rokem
a nejméně za poslední rok a půl. U živnostníků je
situace jiná. Během prvního čtvrtletí si založilo živnost
14 237 lidí, o 11 % méně než v prvním čtvrtletí roku
2020. Šlo o nejslabší první čtvrtletí za posledních
12 let. Svoji živnost přerušilo 37 171 lidí, o 4 % více
než v minulém roce, a nejvíce od roku 2017. Na druhé
straně o více než polovinu klesl počet lidí, kteří svoji
živnost ukončili. V prvním čtvrtletí také mírně stoupl
počet návrhů a firemních bankrotů, naopak u fyzických
osob podnikatelů klesl.
Počet vzniklých a zaniklých obchodních
společností, březen 2020 až březen 2021

Zdroje: tzb-info.cz, Ihned.cz, E15, Idnes.cz

Bosch instaloval palivový článek na nádraží
V Bamberku stojí první stacionární palivový článek.
Elektřinou zásobuje autobusové nádraží. Malá
elektrárna připomíná dvoumetrovou ledničku. Jako
palivo zatím využívá zemní plyn, v budoucnu by se
mělo přejít na zelený vodík. Systém podle výrobce
umožní pokrýt spotřebu dvou desítek čtyřčlenných
domácností.
Zdroj: Týdeník Hrot

Počet vzniklých, zaniklých a přerušených
fyzických osob podnikatelů Q1 2017-2021

FARMACIE A ZDRAVOTNICTVÍ
Liberecká firma vyvinula vlastní lék na covid
Liberecká
farmaceutická
společnost
InStar
Technologies vyvinula experimentální lék na covid-19.
Medikament ve formě tenkého papírku by měl pomoci
předejít stavu nazývanému cytokinová bouře. Tento
pojem označuje stav, kdy imunitní systém reaguje na
infekci přehnaně, což může způsobit selhání orgánů či
až smrt. Než však bude lék dostupný, musí projít
klinickým hodnocením.
Zdroj: Idnes.cz
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Zdroj: CRIF.cz

Nejčastějšími zahraničními majiteli firem v ČR
jsou Rusové
V ČR je registrováno 13 337 subjektů, které mají
ruského vlastníka. Následují Slováci, Ukrajinci
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a Němci. Z celkového počtu cca 550 tisíc společností,
které jsou v ČR registrované, má ruské majitele 2,5 %
firem. Ve většině krajů nedosahuje jejich podíl ani 1 %,
ale například na Karlovarsku a Ústecku tvoří přibližně
7 % všech subjektů. Více než 8 tisíc společností
s ruskými majiteli nemá žádné zaměstnance. Největší
podíl mají tyto společnosti v odvětví nakládání
s nemovitostmi, kde tvoří 5,3 % všech společností
v oboru. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF.
Zdroj: Investičníweb.cz

Firmy budou muset chránit zaměstnance
a nahlásit skutečné vlastníky
Vládou prošel návrh zákona o ochraně oznamovatelů.
Zaměstnance, který oznámí závažnou skutečnost,
nebude možné během šetření propustit nebo mu
například snížit odměny. Do konce března 2022 musí
vnitřní oznamovací systém zavést každý podnik s více
než 25 zaměstnanci.
Vedle toho vejde už letos v červnu v platnost nový
zákon o evidenci skutečných majitelů firem. Informace
musí do té doby do rejstříku doplnit stovky tisíc firem.
Pokud to neudělají, musí je tzv. povinné osoby (např.
banky, notáři či advokáti) nahlásit k soudu. Za
nesplnění povinnosti nově hrozí sankce.
Zdroje: Ihned.cz, Ihned.cz

Letos se v ČR prodaly kryptoměny za
2 miliardy korun
V ČR se za první čtvrtletí prodaly kryptoměny za téměř
2,3 miliardy Kč. Je to více než trojnásobek proti
stejnému období loni. Poptávku táhnul především
rostoucí kurz bitcoinu. Vyplývá to z informací
společnosti Bitstock.com.
Zdroj: Aktuálně.cz

Česká firma vyvinula sluchátka vedoucí zvuk
přes kost
Zážitek ze sluchátek společnosti Sentien využívajících
šíření zvuku skrze kost je podle firmy odlišný od
klasických sluchátek – uživatel slyší hudbu, jako kdyby
hrála všude kolem něj. Sluchátka jsou postavena na
principu přenosu zvukových vln skrze lebeční kost
přímo do vnitřního ucha.
Zdroj: E15

IT & TELEKOMUNIKACE
EU chystá regulaci umělé inteligence
Evropská komise zveřejnila plán na regulaci umělé
inteligence. Podle něj mají být v EU zakázané
technologie např. na výpočet tzv. sociálního skóre,
které by sledovaly ekonomické či společenské chování
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lidí a podle něj nastavovaly např. různé úrovně
přístupu k veřejným službám tak, jak to nyní využívá
Čína. Zakázané budou také technologie zneužívající
zranitelnosti dětí, nebo manipulující s lidským
chováním s cílem obejít svobodnou vůli uživatelů
(např. hračky s hlasovým asistentem, který navádí
nezletilé k nebezpečnému chování). Stejně tak využití
systémů
umožňujících
sledovat
lidi
pomocí
rozpoznávání obličeje by se mělo do budoucna omezit
výslovně jen na prevenci teroristických útoků či
hledání ztracených dětí. Další technologie, které
Brusel považuje za rizikové, budou muset splnit přísná
pravidla (bude požadována podrobná dokumentace,
pravidelná kontrola člověkem, získání CE značky):
Vysoce riziková umělá inteligence a její příklady podle
EK
▪
▪
▪
▪
▪
▪

kritická infrastruktura (v dopravě)
systémy vzdělávání (hodnocení zkoušek)
zaměstnávání, personalistika (třídění životopisů)
úvěrové hodnocení
prosazování práva (ověřování spolehlivosti důkazů)
řízení migrace (ověřování pravosti dokladů)

Bez omezení by bylo možné využívat AI v případech,
které z pohledu Komise žádné riziko nepředstavují,
například ve videohrách nebo ve spamových filtrech
elektronické pošty. Za porušení pravidel má firmám
hrozit pokuta až 6 % ročního obratu anebo 30 mil. eur
– podle toho, která částka bude vyšší. Komise také
navrhuje, aby nová pravidla pomáhala do života
uvádět nově zřízená Evropská rada pro umělou
inteligenci. Všechny plány musí ještě schválit
evropské instituce.
Zdroje: Idnes.cz, Idnes.cz

Trh poskytovatelů internetu se konsoliduje
Od začátku roku podle Českého telekomunikačního
úřadu ukončilo činnost zhruba 200 provozovatelů,
čímž se jejich počet propadl o desetinu. Jednou
z příčin je novela zákona o elektronických
komunikacích, která významně zvýhodnila postavení
spotřebitelů na úkor operátorů. Novela měla dopad
zejména na menší poskytovatele.
Zdroj: E15

Google bude platit za obsah některým českým
vydavatelům
Google spustil v ČR svůj program pro zpravodajství
s názvem Google News Showcase. Jde o rozšíření již
existující služby Google News, tedy Zprávy Google.
Firma jejím prostřednictvím např. zpřístupní čtenářům
část placených článků na webech vybraných médií,
které s Googlem uzavřely partnerskou dohodu.
Korporace bude vydavatelům za zveřejňování obsahu
platit. Google se zatím dohodl s pěticí mediálních
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domů (vydavatelství Echo Media, Economia, Forum
24, Internet Info a N media). Největší hráči na trhu –
Mafra či Czech News Center – mezi nimi nejsou.
Zdroj: E15

Český start-up získal 1,5 mld. Kč od investorů
Společnost Productboard získala od amerických
investorů 72 mil. dolarů. Firma chce peníze použít
k dalšímu růstu a k náboru odborníků po celém světě.
Productboard vytváří software, který korporacím
i menším firmám pomáhá s vývojem jejich produktů.
Manažeři se mohou díky celistvému pohledu lépe
rozhodovat, na co se budou soustředit a které projekty
je lepší zastavit.
Zdroj: Idnes.cz

StockStory dodává analýzy akcií Applu
Český start-up StockStory začal do do burzovní
aplikace Apple dodávat algoritmicky generované
analýzy o vývoji cen akcií tak, aby jim porozuměl
i laický investor. Analýzy pokrývají čtvrtletní výsledky
technologických firem.
Zdroj: E15

Technologičtí giganti se předhání v zelených
cílech
Apple se chce do roku 2030 stát uhlíkově neutrálním
napříč celým obchodem, výrobním dodavatelským
řetězcem a životním cyklem produktů. Změny pociťují
i zákazníci – například v případě iPhone 12 z balení
zmizel nabíjecí adaptér i sluchátka. Podle Apple jsou
těchto zařízení na světě miliardy, ovšem lidé se
staršími nabíječkami budou potřebovat adaptér. Celý
dodavatelský řetězec Facebooku by pak měl být
uhlíkově neutrální do roku 2030. Google hodlá
kompenzovat svou uhlíkovou stopu u všech služeb do
roku 2030. Amazon chce dosáhnout nulových emisí
do roku 2040.
Zdroje: E15, E15

MALOOBCHOD A E-COMMERCE
E-shopy předem tuší, kdo zboží vrátí,
nerozhodné zákazníky motivují slevami
Data o zákaznících podle průzkumu agentury Ogilvy
sbírá 83 % obchodníků na internetu. Nabídku na míru
připravuje každému zákazníkovi 26 % firem. Umělá
inteligence totiž umí o zákazníkovi (a to
i neregistrovaného) zjistit řadu věcí. Nerozhodnuté
zákazníky pak pozná a stimuluje k nákupu třeba
formou vyskakovacího okna se slevou.
Zdroj: Aktuálně.cz

ODVĚTVOVÉ TRENDY
Ceny průmyslových i zemědělských komodit
strmě rostou
Komodity od kovů přes zlato až po obiloviny zažívají
letos nebývalý boom. Například cena mědi se
vyšplhala na devítileté maximum, pšenice je nejdražší
od února 2013 a rekordně drahé jsou palladium nebo
železná ruda. Ukazatel The Bloomberg Commodity
Spot Index sledující vývoj cen nejdůležitějších komodit
se letos zvýšil o téměř 17 %.
Zdroj: E15

Pandemie vyhnala ceny plastů vzhůru
Ceny PET lahví, vstřikovací typů plastů nebo foliových
plastů na světových trzích šplhají od začátku roku
vzhůru. V březnu Evropská asociace zpracovatelů
plastů vydala dokonce zprávu o nedostatku
plastového materiálu pro zpracování. Důvodů je
několik. Pandemie způsobila loni v EU 2% pokles
výroby v chemickém průmyslu, na stavu trhu se
podepsaly i mrazy v Texasu, který je největším
vývozcem PVC. Pandemie také zvýšila poptávku po
plastech a situaci nepomáhá ani návrat ceny ropy nad
60 USD. Podílí se i zdražující globální přeprava.
Poptávka po plastech v Evropě v roce 2019

Patenty Applu: Chytré čočky nebo ponožky
Z podaných patentových přihlášek Applu lze tušit, co
technologický gigant chystá. Apple už příští rok
představí headset pro virtuální nebo smíšenou realitu.
V roce 2025 pak dorazí brýle využívající rozšířenou
realitu. V dalším desetiletí plánuje uvést na trh chytré
kontaktní čočky s možností využití rozšířené reality.
Další patentová přihláška je ještě větší sci-fi. V ní
Apple zkoumá technologii, která by poskytla hlubší
zážitek z pohybu v jiné než skutečné realitě. Měly by
k tomu dopomoci chytré ponožky, vložky do bot
a případně podložky, na kterých by uživatelé stáli.
Zdroj: E15
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Zdroj: PlasticEurope, Ihned.cz

Těžba lithia se rozjíždí V Krušných Horách,
u Chvaletic se může dobývat Mangan
Těžba cinvalditu, z něhož se separací získává lithium
pro výrobu baterií, získala pro dobývací prostor
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někdejšího odkaliště u Horního Slavkova povolení
Obvodního báňského úřadu v Sokolově. V odkalištích
u hnědouhelné elektrárny ve Chvaleticích se pak
nachází ložisko manganu. O zahájení jeho těžby má
zájem firma s kanadskými vlastníky Mangan
Chvaletice.
Zdroje: Novinky.cz, Aktuálně.czv

Udržitelnost hýbe světem módy
Tzv. rychlá móda zpomaluje. Společnost Nike
oznámila, že bude prodávat opravené použité boty,
Adidas chce mít zase 9 z 10 produktů do čtyř let
pouze z udržitelných materiálů. Švédské H&M pak
spouští prodej triček, které se vyrobí (v ČR) až po
objednávce.
Zdroje: E15, Idnes.cz

STAVEBNICTVÍ A REAL ESTATE

Praha chce stavět 500 bytů ročně a pronajímat
byty od soukromých majitelů
Pražský magistrát chce do roku 2030 docílit toho, aby
v metropoli každý rok vzniklo alespoň 500 nových
městských bytů. Celkem by pak do roku 2030 mělo
v metropoli přibývat alespoň 9 000 bytů ročně. Město
chystá i projekt, kdy by pronajímalo byty soukromých
vlastníků. V první fázi chce Praha získat 50 bytů, které
by sloužily seniorům nebo lidem z azylových domů.
Zdroje: Aktuálně.cz, Aktuálně.cz, E15

Stavebniny DEK koupily betonárku BEST
Podnikatel Tomáš Březina prodal stoprocentní podíl
ve svojí betonárce Best stavebninám DEK Víta
Kutnara. V branži to způsobilo rozruch – dosud byl trh
rozdělený na ty, kteří stavební materiál vyrábí, a na ty,
kteří s ním obchodují. To se ale teď změní.
Zdroje: Forbes.cz, Ihned.cz

Plocha retailových parků v ČR už dosáhla
milionu metrů čtverečných

STROJÍRENSTVÍ A PRŮMYSL

Výstavba nákupních parků v ČR přesáhla loni
desetiletý průměr. Dokončeno či rozšířeno bylo
23 projektů s obchodní plochou 55 tisíc m2. Plocha
všech nákupních parků tak přesáhla hranici milionu m2,
v ČR funguje přes 250 nákupních parků. Vyplývá to
z analýzy společnosti Cushman & Wakefield

Zaměstnanci hutí Liberty se bojí o povolenky

Zdroj: Idnes.czv

Zdroje: Idnes.cz, Aktuálně.cz

Developerům se i přes covid daří
Bilance prodejů za loňský rok je pro developery
s ohledem na pandemii více než uspokojivá. V Praze
se jim podařilo udat téměř šest tisíc bytů, což je třetí
nejlepší výsledek za posledních deset let. Ani letos
nečekají zásadní problémy s poptávkou.
Zdroj a více informací: Týdeník Hrot

Ceny nájmů ve městech se stále snižují
Průměrné nájmy v největších městech zatím
nepřestávají klesat. V Praze, Brně a Ostravě zlevnila
za poslední rok většina bytových dispozic, vyplývá
z dat společnosti UlovDomov.
Průměrný nájem bytu 2+kk

Odboráři ostravské huti Liberty pokračují ve stávkové
pohotovosti. Stále se totiž obávají, že by vedení firmy
mohlo souhlasit s převodem emisních povolenek huti
Liberty v rumunské Galati. Ta totiž žádné nemá.
Naopak ostravská huť jich má za více než 5 miliard Kč.

ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ
Pokuty budou hrozit za potraviny dvojí kvality
Za prodej potravin dvojí kvality bude hrozit pokuta až
50 mil. Kč. Počítá s tím zákon o potravinách, který
podepsal prezident. Zákaz prodeje se týká výrobků
zaměnitelných za jiné výrobky v ostatních zemích EU,
ale s podstatně odlišným složením. Zdroj: ČTK

Dopad covidu: V hospodách se vypila jen
čtvrtina piv
Tuzemské pivovary loni uvařily 20,1 mil. hl piva,
meziročně výstav klesl o 6,9 %. V restauracích se loni
vypila čtvrtina piva z celkové produkce, předloni šlo
o třetinu. Loni také poprvé po devíti letech klesl export.
Celkový výstav piva v ČR v tisících hektolitrů
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Zdroj: Ulovdomov.cz, Idnes.cz
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ZAOSTŘENO: EU SE DOHODLA NA PŘÍSNĚJŠÍCH ZELENÝCH CÍLECH
EU se dohodla na zákoně stanovující přísnější zelené cíle
Země EU se spolu se zástupci Evropského parlamentu dohodli na novém klimatickém zákoně, jenž bude hlavní
normou pro dosažení uhlíkové neutrality EU do roku 2050. Zároveň se zpřísní evropský cíl snížit emise CO 2 do
roku 2030, a to nyní o 55 % proti hodnotě roku 1990. Jednotlivé státy budou mít své vlastní cíle, některé chtějí
snižovat emise oxidu uhličitého rychleji. Podle zástupců českého ministerstva průmyslu je cíl v tuzemsku
dosažitelný, pokud si budeme moci zvolit cestu, jak jej dosáhneme. Tedy podle principu technologické neutrality,
jenž počítá i s rolí plynu a jádra. Zdroj: Ihned.cz

Evropská komise představila kategorie zelených investic, o jádru a plynu zatím nerozhodla
Evropská komise představila veřejnosti rozsáhlou klasifikaci financování ekonomických činností, které nezpůsobují
zásadní škodu životnímu prostředí. Seznam označovaný jako taxonomie by měl investory motivovat k investicím
do klimaticky příznivých odvětví. Nachází se na něm například výroba elektřiny a tepla ze solární či větrné energie,
produkce biopaliv, systémy pro zadržování vody nebo výroba baterií. Klasifikace bude zásadní pro určení toho, zda
daná investice může být považována za udržitelnou (viz nákres), a tedy i zda na ní mohou mířit dotace. Na seznam
zatím kvůli rozporům mezi státy EU nebyly zařazeny jaderná energie a energie ze zemního plynu. Nyní probíhá
technická a vědecká specifikace těchto zdrojů. Expertní unijní Společné výzkumné středisko (JCR) již přitom
vydalo své stanovisko k jaderné energii. Podle něj „analýzy neodhalily žádný vědecky podložený důkaz, že by
jaderná energie způsobovala lidskému zdraví nebo životnímu prostředí více škody než další technologie výroby
elektřiny,
které
jsou v taxonomii
již zahrnuty mezi
zdroji
přispívajícími
k redukci
klimatických
změn.“ Analýza
JCR však není
konečným
stanoviskem
Evropské komise,
čeká
ji
ještě
oponentura
dalších
odborných
komisí.
Rozhodnutí
by
mělo padnout do
konce roku.
V rámci chystané regulace udržitelných financí se pak počítá také s tím, že společnosti kótované na burze a velké
firmy budou muset zveřejňovat zprávu, jak přispívají ke znečišťování životního prostředí a ochraně klimatu.
Zdroje: Evropská komise (taxonomie), Evropská komise (udržitelné finance), Aktuálně.cz, Deník.cz

USA slibují snížit emise CO2 o polovinu do roku 2030
Spojené státy americké se zavázaly do roku 2030 snížit své emise skleníkových plynů o 50 až 52 % oproti úrovni
z roku 2005. Smyslem nově stanoveného cíle je podle americké vlády přimět další velké producenty skleníkových
plynu ke zvýšení vlastních ambicí. Nový cíl je význačným milníkem v širší snaze amerického prezidenta Joea
Bidena dovést USA k uhlíkové neutralitě do roku 2050. Zdroj: Idnes.cz
Radek Novák
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