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Proti pohybu kurzu je zajištěna čtvrtina vývozu, nejméně od intervencí.
Až třetinu elektřiny v ČR by si lidé mohli vyrábět sami.
Strojírenské firmy: Tržby porostou příští rok o 3,8 %, menší výrobci jsou
v odhadu opatrnější.
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AEROSPACE
Aero a čínský CEFC mají zájem o kunovický
Aircraft Industries
Podle informací HN jedná o koupi Aircraft Industries
největší výrobce letecké techniky v ČR Aero
Vodochody, který patří do skupiny Penta. Zájem mají
i Číňané – skupina CEFC – kterou zastupuje exministr
Jaroslav Tvrdík. Pokud by kunovický závod Aero
skutečně koupilo, mohly by se spojit jediné dvě české
firmy, které umějí vyvinout a sériově vyrábět celé
letadlo. To by nahrávalo záměrům Penty, která na jaře
postavila do čela Aera nového prezidenta Giuseppa
Giorda a dala mu za úkol rozjet výrobu a prodeje
nových generací armádních letadel L-39 a L-159.
Zdroj: Ihned.cz

Travel Service posílí business jety
Letecká společnost Travel Service posílí flotilu malých
tryskáčů pro nejbohatší klientelu. Převážně charterový
dopravce Travel Service vstoupil do segmentu
luxusního byznysového létání v roce 2007. Konkurenty
mu jsou například ABS Jets nebo Time Air.
Zdroj: E15

Létající vozy půjdou do prodeje už příští rok
Do výroby létajícího automobilu se pouští řada
společností. Slovenská firma Aeromobil, která létající
auto za rok chystá do prodeje, věří, že z luxusní
hračky bude brzy výrobek pro masy lidí. Francouzští
vývojáři Xplorair slibují létající auto kompletně
ovládané autopilotem, navíc s možností kolmého
startu i přistání. Vlastní létající auto začal vyvíjet
letecký gigant Airbus. Z několika projektů má být
nejdůležitější model nazvaný CityAirbus, s jehož
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testováním chce společnost začít příští rok. Stroj má
být nejdříve pilotovaný člověkem, postupně ho má ale
plně nahradit autopilot.
Zdroj: Ihned.cz

AUTOMOTIVE
Český autoprůmysl míří opět k rekordu, firmy
stíhají jen s obtížemi
Český automobilový průmysl by měl letos poprvé
vyrobit přes 1,3 mil. kompletních osobních vozů. Obor
dokázal překonat následky horšího odbytu v Rusku,
roste i výroba dílů. Obor ale také naráží na své
možnosti. Hyundai jede naplno na tři směny, Škoda
hledá stovky lidí a zavádí pracovní soboty, aby stíhala
vyrábět. Producent autobusů Iveco buduje novou
výrobní halu, kterou ale bude moci plně využít až po
dostavbě dálnice D35. Problémy zvládnout aktuální
poptávku má i Tatra, která rychle zvedá svůj odbyt, na
což ne všichni dodavatelé dokážou reagovat. Tlak na
segmentještě zvýší otevření automobilky Jaguar Land
Rover na Slovensku, jež hodlá řadu dílů odebírat
z Česka. To bude znamenat nejen vyšší výrobu
u dodavatelů, ale i vyšší zájem o dopravu.
Proč autoprůmysl
poroste

+

Kde jsou rizika

-

Dokončují se investice do
nových kapacit

Evropský trh se veze na
rostoucí vlně, která nemusí
trvat věčně

Atraktivní novinky českých
automobilek

Čínská ekonomika zpomaluje

Na Slovensku přibude nový
výrobce

Nízká nezaměstnanost a
chybějící infrastruktura brzdí
investice

Zdroj: Ihned.cz
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Škoda rozjíždí firmu na start-upy, nastal čas
na revoluci
Digitální ředitel Škody Andre Wehner prohlásil: „Milý
autoprůmysle, je čas na revoluci!“ Změny, kterými
obor prochází, jsou prý zásadnější než všechno, co jej
potkalo v posledním půlstoletí. V Praze proto podnik
buduje dceřinou firmu nazvanou Digital Lab, kde by
měly vznikat nové mobilní aplikace, prvky IT systémů
do aut a další „vychytávky“. Naplno se rozjede během
příštího roku a bude v ní pracovat několik desítek
programátorů, vývojářů, kreativců, většinou najatých
zvenčí. „Opravdu máme chuť investovat, takže jakmile
uvidíme něco, co dává smysl, půjdeme do toho. Nelze
samozřejmě říct, že by peníze nehrály roli, ale chceme
být akční,“ říká Wehner, podle něhož je možné, že
v dohledné době Škodovka investuje i přímo do nějaké
firmy, aby se tak dostala k jejímu know-how.
Zdroj: Ihned.cz

Autonomní vozy Mercedesu raději srazí
chodce, než ohrozí posádku
Otázka, zda zachránit přecházející lidi, nebo posádku
v autonomně řízeném vozidle, dospěje vždy do patové
situace. Problém je, že v danou chvíli vůz zachránit
oba nedokáže, takže se technika musí rozhodnout.
Jak, to záleží na konkrétním výrobci a nastavení
jednotlivých funkcí potřebných pro autonomní jízdu.
U autonomního mercedesu je upřednostněna ochrana
posádky před chodci.
Zdroj: E15

DOPRAVA A LOGITIKA

příští rok v Německu. Vozy mají vodíkové nádrže
umístěné na střeše, palivový článek a baterie na
podvozku soupravy. Jedinou emisí, kterou budou
vypouštět, je vodní pára a její kondenzát. Nejvyšší
rychlost vlaku bude 140 km/h, nádrže umožní dojet na
jedno doplnění vzdálenost 800 km.
Zdroj: Sciencealert.com

ELEKTROMOBILITA
Počet elektromobilů v Evropě prudce roste
Podle dat Evropské agentury pro životní prostředí se
v Evropě v minulém roce prodalo 145 tisíc automobilů,
které využívají elektrický pohon. Z toho bylo 84 tis.
klasických elektromobilů, zbytek tvořily plug-in hybridy.
I přes rostoucí zájem o elektromobily v Evropě je jejich
podíl na celkových prodejích velmi malý. V loňském
roce se na starém kontinentu prodalo 13,7 mil.
automobilů, elektrická auta tak tvoří procento všech
prodejů.
Zdroj: E15

Ve Zlíně vyrazil první bateriový trolejbus
Dopravní společnost Zlín - Otrokovice pořídila dva
nové
nízkopodlažní
klimatizované
trolejbusy
s možností pojezdu na baterie. První z těchto vozidel
už od září brázdí ulicemi Zlína. Bateriový trolejbus
nepotřebuje žádnou zvláštní nabíjecí stanici. Když se
vrátí pod elektricky napájené trolejové vedení a nasadí
sběrače, baterie se začnou okamžitě dobíjet. Navíc
jsou vozy vybaveny rekuperací, kdy se baterie dobíjejí
i brzděním při jízdě z kopce.
Zdroj: Solárnínovinky.cz

Kamiony přepravily v pololetí nejvíce zboží
v historii, v cenách se to ale neprojevuje
Podle čerstvých dat ministerstva dopravy převezli
čeští silniční dopravci za pololetí přes 200 mil. tun
zboží, což je meziročně o 5 % více a nový rekord.
Tahounem je hlavně vnitrostátní doprava, dovoz
a vývoz stagnuje. Radost podnikatelům v oboru ale
kalí několik nepříjemností. Nebývalá poptávka se
neprojevuje v růstu cen tak, jak by si dopravci
představovali. Podle ČSÚ ceny v odvětví, které ročně
hlásí výnosy přes 650 mld. Kč, letos stagnují. Ještě
více kazí dopravcům náladu všeobecný nedostatek
řidičů a zásahy do pravidel jejich odměňování
v některých západoevropských zemích.
Zdroj: E15

VW prý kvůli elektromobilům zruší desetitisíce
pracovních míst
Německá automobilka Volkswagen bude muset
v příštích letech kvůli většímu zaměření na vozy
s elektrickým pohonem zrušit desetitisíce pracovních
míst. Uvedl to personální ředitel VW Karlheinz
Blessing. Automobily s elektrickým pohonem se totiž
skládají z méně součástek než vozy se spalovacím
motorem a pro výrobu tak bude potřeba méně
pracovníků.
Zdroj: Investičníweb.cz

ENERGETIKA

Budoucnost železnice: Vlaky na vodík

Třetinu elektřiny v ČR by si lidé mohli vyrábět
sami

Francouzský výrobce Alstom představil první osobní
vlak poháněný výhradně vodíkovým pohonem.
Extrémně tichý vlak by měl být nasazen do provozu už

V ČR by již za 14 let mohly vyrábět elektřinu
z vlastních obnovitelných zdrojů 2 miliony lidí a v roce
2050 již každý druhý obyvatel. Pokrýt by tak mohli
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třetinu celkové spotřeby elektrické energie. Vyplývá to
ze studie nizozemské výzkumné společnosti Delf CE.
Podle studie však musí být odstraněny překážky, které
brání rozvoji zdrojů v majetku domácností,
energetických družstev, malých podniků a institucí.
Zdroj: Enviweb.cz

ČEZ: Úprava cíle energetických úspor může
stát až 650 mld. Kč navíc
Případná úprava současného evropského cíle
v oblasti energetických úspor může pro ČR znamenat
do roku 2030 dodatečné náklady až 650 mld. Kč.
Uvedl to generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
Evropská komise předloni stanovila, že členské státy
mají do roku 2030 zvýšit energetickou účinnost svých
soustav o 27 % proti roku 1990. Prostředkem mají být
rekonstrukce budov či zavedení tzv. inteligentních sítí
a měřicích přístrojů. Podle Beneše EK nyní navrhuje,
že cíl upraví a bude požadovat zvýšení účinnosti
o 30 %. Cíl má být navíc závazný, což dosud nebyl.

slib, že některá z čínských firem zakázku dostane
automaticky, bez výběrového řízení. Česko zatím
o výstavbě pátého bloku Dukovan nerozhodlo.
Vyzvalo ale k předložení nabídky firmy z celkem šesti
zemí. Podle Dany Drábové, šéfky Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost, by nový blok mohl být v provozu
v roce 2037.
Zdroj: Ihned.cz

Dostavba Mochovců se prodraží o 13 miliard
Dostavba dvou nových bloků jaderné elektrárny
Mochovce si vyžádá další dodatečné náklady
překračující částku 500 mil. eur, tedy 13,5 mld. Kč.
Uvedl to slovenský ministr hospodářství Peter Žiga.
Původně se celkové náklady na dostavbu elektrárny
odhadovaly na 2,8 mld. eur, před posledním
navýšením částka již dosahovala 4,6 mld. eur.
Zdroj: Euro

FARMACIE A ZDRAVOTNICTVÍ

Zdroj: oenergetice.cz

Křetínský ovládne EPH
Z Energetického a průmyslového holdingu odchází
investoři z J&T i Patrik Tkáč. Daniel Křetínský, který
EPH dlouhé roky řídí, tak holding téměř celý ovládne.
Společnost, která loni vykázala tržby 124 mld. Kč
a provozní zisk před odpisy 45 mld. Kč, bude
Křetínský vlastnit prakticky sám. Cena za podíly
pravděpodobně přesáhne 100 mld. Kč. Zhruba 40 mld.
Kč chce Křetínský získat prodejem části dceřiné firmy
– EP Infrastructure – australské bance Macquarie.
Zdroj: Ihned.cz

V Řeži pracují na vývoji jaderného reaktoru
čtvrté generace
Česko by se mohlo stát průkopníkem jaderných
reaktorů 4. generace. „Máme tady špičkový jaderný
výzkum a tradici jaderného průmyslu. Česko má na to,
aby tady vznikla technologie, která by vedla ke
komerční výrobě malých modulárních reaktorů, které
by mohly zásobovat energií třeba vzdálené
lokality,“ říká Martin Ruščák, ředitel Centra výzkumu
Řež. V samotné Řeži vědci pracují na výzkumu, který
pomůže navrhnout podobu aktivní zóny budoucího
jaderného reaktoru chlazeného speciální solí fluoridu
lithného a berylnatého. Účinnost takové elektrárny by
oproti těm dnešním vzrostla ze zhruba 30 na 50 %.

Lidé si častěji chodí pro léky bez předpisu,
trendem je samoléčba i lékárenské
poradenství
Lékárny v Česku loni utržily za léčiva a zdravotnické
prostředky zhruba 73 mld. Kč, meziročně o 7,5 % více.
Za léky bez lékařského předpisu Češi loni v lékárnách
zaplatili 8,2 mld. Kč, o 12 % více než předloni. „Zjevně
roste a bude růst role samoléčby, prosazuje se
zodpovědnější přístup lidí k péči o vlastní
zdraví,“ komentuje výsledky tržeb mluvčí největšího
řetězce Dr. Max Michal Petrov. Za větším zájmem
o volně prodejné léky lékárníci vidí snížení cen léků.
„Je to snaha o dorovnání ztráty v oblasti výdeje na
recepty
prodejem
volně
prodejných
léků
a potravinových doplňků. Vím o lékárnách, kde už jsou
kolegové na poměru 80:20 ve prospěch prodeje proti
výdeji,“ říká opavský lékárník Ivan Považský, který je
také v síti Alphega. Tlak na cenu léků je podle
lékárníků obrovský.
Vývoj tržeb českých lékáren (mld. Kč)
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Čína chce zakázku na dostavbu JE Dukovany
bez výběrového řízení
Čína chce postavit další blok Jaderné elektrárny
Dukovany. A jak zjistily HN, požaduje od české vlády
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Farmaceutické firmy i lékárny kritizují zákon
o léčivech
Zástupci farmaceutických firem, distributorů i vlastníků
lékáren kritizují pozměňovací návrhy k novele zákona
o léčivech. Podle nich nezamezí vývozu léků mimo ČR
a mohou snížit dostupnost některých léků na
tuzemském trhu, což je právě opak toho, co má být
cílem novely. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček
pozměňovací návrhy podporuje. Poslanci by se měli
novelou zabývat na začátku listopadu.
Zdroj: Novinky.cz

Nemocnice realizují jen minimum
jednodenních operací, nevyplatí se jim
Jednodenní chirurgie, kdy pacient odchází po zákroku
rovnou ten den domů, by u nás mohla mít podle
odborníků větší prostor. S jednodenní péčí by přišly
úspory ze zdravotního pojištění a také by nebylo
potřeba tolik lékařů o víkendu. Zatímco v západních
zemích probíhá polovina operací ambulantně, u nás
tvoří 11 %. Z nemocnic ale zní, že jsou pro ně
výhodnější platby při několikadenní hospitalizaci.
Zdroj: E15

INOVACE A STRATEGIE
Kovový 3D zažívá raketový start, i v ČR
Strojírenský podnik Kovosvit MAS ze Sezimova Ústí
vstoupí v příštím roce mezi šedesátku světových
výrobců zařízení pro 3D tisk z kovů, o němž se mluví
jako o budoucnosti oboru. Zařízení, které jihočeský
podnik vyvíjel spolu s experty ČVUT, umožní jak
klasické frézování odlitku, tak následné navařování
kovů metodou 3D tisku. Podnik slibuje, že oproti
konkurenci budou náklady na výrobu o 2/3 nižší.
Celosvětový obrat odvětví 3D tisku včetně tiskáren
používajících plasty odhaduje zpráva Wohler’s Report
na 5 mld. dolarů za rok. V roce 2021 by to mělo být už
25 mld. Pomocí 3D tisku je možné vyrábět součástky,
na které nestačí klasické obrábění. Při výrobě dílů
v 3D tiskárnách klesá spotřeba materiálu, takže jsou
lehčí a ve výsledku levnější.
Zdroj: E15

Robot od Toyoty má nahradit bezdětným
Japoncům batole
Japonská Toyota dávno nevyrábí jen automobily, platí
i za lídra v oboru robotiky. Její nový model s názvem
Kirobo Mini nemá za úkol nic menšího, než napodobit
a pro mnoho bezdětných Japonců i fakticky nahradit
skutečné batole. Miniaturního robota si budou moci
koupit od příštího roku za 39 800 jenů (9 400 Kč).

IT & TELEKOMUNIKACE
Operátoři se připravují na sítě 5G
Miliardové investice do optických sítí a nových
technologií pro rychlejší mobilní internet budou podle
představitelů českých velkých operátorů možné teprve
tehdy, až stát připraví potřebný rámec. Předvídatelná
regulace je také podmínkou pro spuštění mobilních sítí
takzvané páté generace. Technologie 5G bude
rychlejší než současná LTE a bude srovnatelná
s rychlostí připojení, které umožňují pevné telefonní
linky. Podle generálního ředitele O2 Tomáše Budníka
mohou být první pilotní projekty sítě pro 5G spuštěny
v ČR už příští rok. Mobilní operátoři chtějí prodávat
zákazníkům co nejvíce dat, protože paušální cenové
balíčky za volání a textové zprávy už další růst příjmů
nepřinesou. Zaměřují se také na projekty budoucnosti,
jako na vyhodnocování velkého množství dat nebo
budování sítí pro internet věcí.
Zdroj: Ihned.cz

EU chce bourat překážky v online nakupování
Obchodníci v celé EU si stěžují hlavně na rozdíly ve
spotřebitelských právech. Pokud chtějí začít prodávat
v jiném státě, stojí je vytvoření nových smluvních
podmínek podle zákonů dané země 7 až 9 tisíc eur,
tedy až čtvrt milionu korun. EU proto teď projednává
sjednocení alespoň těch nejdůležitějších pravidel, jako
jsou lhůta záruční doby a postup pro reklamaci zboží.
Zdroj: Ihned.cz

Microsoft: Budoucnost cloudu je v předvídání
chování zákazníků
Podle Jamese Statena, hlavního stratéga Microsoftu
pro cloud a firemní zákazníky, je budoucnost nového
přístupu ve vytváření inteligentních systémů, které
umožní firmám lépe vyhovět potřebám zákazníků,
předjímat nečekané situace nebo řídit auta bez řidičů.
Umělá inteligence těchto systémů dává firmám
k dispozici
nástroj,
kterým
mohou
například
vyhodnocovat náladu mezi klienty a velmi rychle
reagovat na problémy. Jako příklad „prediktivních“ cloudových nástrojů Staten uvedl městské
monitorovací systémy v Seattlu nebo Barceloně, které
umí určit dopředu, kam bude třeba poslat policii či
záchranku. Pro Satyu Nadellu, výkonného ředitele
Microsoftu, jsou cloudová řešení základem růstové
strategie firmy. Budoucí důležitost cloudu poroste také
díky rozvoji virtuální reality nebo díky autům bez řidičů.
Proto Microsoft už teď buduje partnerství s Renaultem,
Nissanem, BMW nebo Fordem.
Zdroj: Ihned.cz

Zdroj: E15
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Problém pro Facebook? Náctiletí dávají
přednost Snapchatu
I když se zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg stále
chlubí rostoucí základnou uživatelů své sociální sítě,
během následujících let by se situace mohla změnit.
Náctiletí totiž v současnosti před Facebookem
preferují aplikaci Snapchat. Nyní je Facebook volbou
číslo jedna pouze pro 13 % náctiletých. Snapchat však
Facebook neporáží jen co do oblíbenosti mezi
náctiletými. Jakožto aplikace určená především pro
sdílení audiovizuálního obsahu dosahuje většího
množství denních zhlédnutí videí.
Zdroj: E15

OBNOVITELNÉ ZDROJE A ODPADY
IEA: OZE loni podle výkonu překonaly uhlí
Obnovitelné zdroje energie loni z hlediska
instalovaného výkonu překonaly uhlí a staly se
největším zdrojem energie na světě, uvedla
Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Nově
instalovaná kapacita OZE pak loni poprvé překonala
nově instalovanou kapacitu elektráren na fosilní paliva.
Ve skutečné výrobě elektřiny však zatím obnovitelné
zdroje stále zaostávají. Nemohou totiž produkovat
elektřinu neustále, ale v závislosti na počasí.
Zdroj: Investičníweb.cz

Propad fotovoltaického trhu v Číně odstartuje
dramatický pád cen solárních panelů
Čínský trh letos láme rekordy v instalaci nových
fotovoltaických elektráren. Tento vývoj je však
neudržitelný, a proto se již Čína chystá na razantní
zkrocení solárního boomu a snížení štědrých dotací.
Díky budoucímu oslabení čínského fotovoltaického
trhu a obrovské nadvýrobě solárních panelů dochází
v posledních týdnech k dramatickému poklesu
velkoobchodních cen solárních panelů. Za posledních
12 měsíců ceny křemíkových panelů v Číně poklesly
až o 23 %. Na hlavních fotovoltaických trzích se
začínají panely obchodovat za ceny na úrovní 0,330,36 €/Wp a většina analytiků předpokládá další
pokles cen solárních panelů. Není vyloučeno, že na
konci příštího roku budou velkoobchodní ceny panelů
v Evropě atakovat hranici ve výši 0,30 €/Wp.

by pracovníky kontroly domů nepustili, by hrozil postih
až 50 tis. Kč, stejně jako za topení nevhodným
materiálem.
Zdroj: Ihned.cz

ODVĚTVOVÉ TRENDY
Proti pohybu kurzu je zajištěna čtvrtina
vývozu, nejméně od začátku intervencí.
Exportéři se však už zajišťují
Stále více tuzemských vývozců se připravuje na
očekávané posílení české koruny po ukončení
intervencí ze strany ČNB. Podnikům tak skončí období,
během kterého jim měnová politika centrální banky
poskytovala stabilní hodnotu koruny vůči euru. Podle
průzkumu ČNB byla v předchozím 3. čtvrtletí zajištěna
proti kurzovým rizikům jen přibližně čtvrtina vývozu.
V řadě případů ale firmy spoléhají na přirozené
zajišťování, kdy podniky platí část nákladů v cizí měně.
Zdroj: Ihned.cz

V 1. pololetí se prodalo nejvíce firem od krize,
investoři se připravují na konec intervencí
Český trh fúzí a akvizic zažil nejlepší půlrok od
finanční krize. Tuzemští investoři uskutečnili za
prvních šest měsíců roku 194 transakcí, což je ve
srovnání se stejným obdobím loni téměř dvojnásobek.
Nejvíce prodejů a nákupů firem se uskutečnilo
v oblasti IT, nemovitostí a také v obchodě. Hodnota
celého trhu fúzí a akvizic tak přesáhla hodnotu
120 mld. Kč, což je o tři čtvrtiny více než loni. Hlavním
důvodem je podle Petra Kříže z EY očekávané
ukončení intervencí ČNB. Prostor pro další růst se
podle konzultantů EY zmenšuje. Karty ve velkých
odvětvích jsou už rozdané a atraktivitu českých
podniků v očích zahraničních investorů sníží
očekávané ukončení intervencí ČNB.
Zdroj: Ihned.cz

Zdroj: Solárnínovinky.cz

Úředníci budou moci kontrolovat, čím lidé topí
Senát umožnil úřadům kontrolovat, čím lidé topí
v domácích kotlích, a udělovat za to pokuty. Změnu
má přinést novela o ochraně ovzduší, kterou nyní
dostane k posouzení prezident. Prověrky by měl
zákon umožnit úřadům od příštího roku. Lidem, kteří
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Čínské projekty v Česku nabírají zpoždění
Vzájemný obchod s Čínou se letos snižuje. Příliv
čínského kapitálu do tuzemských firem klesl, řada
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ohlášených vstupů čínských firem má zpoždění.
Čínské investice v ČR přitom podle prezidenta Miloše
Zemana dosáhly 50 mld. Kč. Hodnota ekonomických
dohod mezi českými a čínskými společnostmi
uzavřených při návštěvě prezidenta Si Ťin-pchinga
v Praze měla během letošního roku dosáhnout 95 mld.
Kč a 294 mld. do roku 2020. Navzdory oznámení
dalších čínských akvizic v Česku klesl letos objem
čínského kapitálu v základním jmění českých firem
podle společnosti Bisnode o 616 mil. Kč na 5,21 mld.
Kč, tedy o 10 %.
Podíl čínského kapitálu* na základním jmění
českých firem (v mld. Kč)
5,83

5,74
5,21

3,08

3,34
2,77
1,98

2011

2012

2013

2014

2015

březen
2016

říjen
2016

Zdroj: Euro, E15, Bisnode; * přímé majetkové účasti zapsané
v obchodním rejstříku nebo výroční zprávě

Němci přehodnocují postoj k čínským
investicím
Německá vláda přehodnocuje postoj k čínským
investicím do firem vlastnících důležité know-how.
Názorně to ukázalo zrušení souhlasu s převzetím
výrobce polovodičových součástek Aixtron. Červené
varovné světlo rozsvítil letošní prodej výrobce robotů
Kuka Číňanům za 4,5 mld. eur. Znepokojení vyvolal
i zájem
čínského
výrobce
součástek
Sanan
Optoelectronics o tradičního výrobce osvětlovací
techniky Osram. Německý ministr hospodářství
Sigmar Gabriel proto již letos v červnu volal po
společném evropském postupu, který by mohl zabránit
zahraničním investorům v převzetí takových firem,
jejichž technologie je považována za strategickou pro
ekonomický úspěch regionu.
Zdroj: Ihned.cz

Slevy už tolik netáhnou, řetězce sypou
miliardy do rekonstrukcí
Maloobchodní řetězce řeší, co se zastaralými
prodejnami. Často jsou staré kolem 20 let a
nevyhovují současným trendům. Tisíce obchodů v ČR
se proto vrhají do rekonstrukcí. Řetězce do
modernizací investují stovky milionů korun. Novotou
svítící prodejny jim totiž zvedají tržby o více pětinu až
třetinu. Obchodníky k tomu nutí také fakt, že zákazníci
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se už při výběru zboží neřídí jen cenou.
Profesionálové z branže odhadují, že celkové
investice už několik let rostou každoročně o desítky
procent. Lidl např. plánuje do roku 2018 dát do
rekonstrukcí, výstavby nových prodejen a skladů 9 mld.
Kč. Téměř 3 mld. investuje konkurent Penny Market.
Přeměnou za miliardu prochází také kolem
800 prodejen drogistického řetězce Teta.
Zdroj: E15

Česká armáda chystá přezbrojení za půl
bilionu, přednost by měly dostat české firmy
Začíná největší přezbrojování v novodobé éře české
armády, která se tak zbaví závislosti na technice z éry
Sovětského svazu. Během příštích 10 let se vymění
takřka vše od vybavení vojáků až po protivzdušnou
obranu. Armáda počítá, že na to bude potřebovat
460 mld. Kč. Ministerstvo obrany přitom chce, aby co
nejvíce techniky a vybavení dodávaly vojákům české
firmy, což prosazuje i asociace tuzemských zbrojařů.
Problém ale může být v tom, že ne vše dokážou
domácí společnosti vyrobit. Navíc některé obchody
s armádou sice uzavřou české firmy, ale vyrábí se za
hranicemi. I tak hodlá ministerstvo záměr uskutečnit.
Zdroj: Ihned.cz

Firmy budou muset utratit miliony za
povinnou ochranu dat
Až v květnu 2018 vstoupí v účinnost nové evropské
nařízení o ochraně osobních údajů, budou muset
všechny firmy, státní úřady nebo nemocnice ještě více
zajistit, aby se žádná osobní informace, kterou
spravují, nedostala do nepovolaných rukou. Kdo
přitom svá data dostatečně nezabezpečí, tomu může
hrozit pokuta až do výše 4 % celosvětových tržeb jeho
firmy. Náklady na kybernetickou ochranu a právní
pomoc nutnou pro přepracování nynějších souhlasů
s využitím osobních dat budou přitom podniky a státní
organizace muset zaplatit z vlastních kapes. Na nové
pravidlo však většina z více než 400 tisíc českých
firem zatím není připravena. Podle Petra Žikeše,
ředitele kyberbezpečnostní firmy Safetica, se investice
do zabezpečení dat u středně velké společnosti
mohou pohybovat v řádu několika set tisíc korun.
Zdroj: Ihned.cz

STAVEBNICTVÍ A R&E
Stavaři letos trpí nízkými veřejnými zakázkami,
příští rok by se situace měla obrátit
Stavebnictví v Česku nemá dobrý rok, ale ten příští by
podle všeho mohl být mnohem lepší. Hlavním
důvodem současného propadu stavební výroby
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meziročně o 11 % je třetinové snížení počtu veřejných
zakázek. Největší propad zatím podle pravidelného
výzkumu CEEC Research zaznamenávají inženýrské
firmy. Velké stavební společnosti sice mají více
zakázek, ale v menší hodnotě. Malé a střední podniky
jsou na tom podobně jako v roce 2015. Pro příští rok
už jsou stavaři optimističtější a věří, že jejich obor
poroste o 3,1 %.
Zdroj: Ihned.cz

Developeři budují v Praze nejvíce bytů od
krize, na prodej je jich však málo
Developeři v Praze aktuálně staví nejvíce bytů od roku
2009, po kterém se do českého stavebnictví naplno
promítla ekonomická krize. Podle nejnovější analýzy
aktuálních developerských projektů Institutu plánování
a rozvoje hlavního města Prahy probíhala v metropoli
ke konci letošního září výstavba celkem 13 877 bytů
ve 121 projektech. Samotní developeři očekávají
rekordní rok. Pražskému rezidenčnímu trhu aktuálně
dominuje Central Group. Její byty tvoří 12 %
z celkového objemu. Druhým největším developerem
je Finep, třetí místo drží Ekospol. Volných bytů je ale
pouze 3 039. Zbylé jsou již prodané nebo rezervované.
Zdroj: Ihned.cz

Osevní plocha v ČR (mil. ha)
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Zdroj: Ihned.cz, Ihned.cz

Finep: Byznys s realitami zase zpomalí
Jeden z největších developerů Finep začal kromě
realitního byznysu investovat také do jiných sfér, např.
do výzkumu kmenových buněk. Daleko podle něj totiž
není doba, kdy se byznys s realitami zase zpomalí.
Přesto
si
Finep
jádro
podnikání
nechává
v nemovitostech. „Růst se zastaví, možná přijde
i nějaká korekce. Být krátkodobým spekulantem, který
chce koupit byt a vydělat na tom, že ho rychle prodá,
asi bych se dost rozmýšlel. Z dlouhodobého pohledu
sedmi deseti let jsem si však jistý, že i takto vysoké
ceny na pražském trhu dále porostou,“ říká šéf Finepu
Tomáš Pardubický. V realitní oblasti vidí Finep
potenciál ve službách spojených s nemovitostmi.
Zdroj: E15

ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ
V ČR ubývá polí i některých plodin
Každý rok zmizí z Česka několik tisíc hektarů
zemědělské půdy. Zatímco začátkem 90. let farmáři
hospodařili na více než 3 mil. ha orné půdy, minulý rok
to bylo o čtvrtinu méně. Na druhou stranu je v Česku
více než 2 000 brownfieldů větších než 1 ha, třetina
z nich jsou staré opuštěné zemědělské areály. „To je
něco, co je potřeba zastavit. Naopak nám přibývá
země naprosto postižené erozí. Je nešikovné
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zemědělství přesunovat někam, kde půda není tak
úrodná a kvalitní půdu zastavovat,“ říká Ivan Novotný,
náměstek pro půdní službu a informatiku Výzkumného
ústavu meliorací a ochrany půdy. Ten proto vyvíjí
aplikaci, která má lidem i developerům ukázat, kde se
dá ČR stavět na méně kvalitní zemi. „Chtěli bychom,
aby otázky investičního záměru průmyslových zón
byly profiltrovány touto aplikací a aby to bylo povinné
v rámci
meziresortního
řízení,“
tvrdí
ministr
zemědělství Jurečka, podle kterého je tato aplikace
základem pro další řešení brownfieldů.

Zemědělci chtějí založit vlastní mlékárnu
Řešení nízkých výkupních cen mléka spatřují někteří
zemědělci v koncentraci trhu a založení vlastní
mlékárny. Ministerstvo zemědělství ke konci roku
registrovalo 27 odbytových organizací, přes které se
prodalo 68 % mléka. Čtyři největší odbytová družstva
již připravila zadání studie proveditelnosti. Pokud by
nová mlékárna vznikla, konkurovala by především
největšímu zpracovateli mléka v Česku, jihočeské
Madetě, olomoucké Olmě z impéria ministra financí
Andreje Babiše či skupině Pragolaktos.
Zdroj: E15

Cukerné kvóty skončí, cukrovary se připravují
na navýšení produkce
Cukerné kvóty skončí za rok v říjnu. Cukrovary tak
budou moci v Evropě prodávat, kolik budou chtít.
Důsledkem toho se ceny cukru zřejmě sníží, ale není
jisté, jestli i pro domácnosti. Na začátku 90. let bylo v
Česku 70 cukrovarů, nyní jich je sedm v rukou pěti
podniků. Prolomení kvót by mohlo jejich byznys oživit.
Podle zemědělců je ale otázkou, za jakou cenu se
bude cukr vyrábět. „Bude muset být rentabilní pro
cukrovary i pro pěstitele,“ upozorňuje Jan Křováček,
výkonný ředitel Svazu pěstitelů cukrovky Čech.
Zdroj: Ihned.cz
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ZAOSTŘENO: VÝHLED ČESKÉHO STROJÍRENSTVÍ
Strojírenské firmy: Tržby porostou příští rok o 3,8 %, menší výrobci jsou v odhadu opatrnější
Tržby strojírenských společností příští rok porostou, shodují se na tom tři čtvrtiny šéfů firem ve studii českého
strojírenství, kterou sestavila CEEC Research. Hlavně větší firmy předpokládají růst tržeb v roce 2017 v průměru
o 5,7 %. „Prosperuje výroba automobilů, kolejové dopravní techniky, automatizace, robotizace a výroba zbraní.
Ostatní obory jsou vesměs v poklesu,“ uvádí Antonín Růžička, generální ředitel firmy Wikov Industry. U tradičního
strojírenství Růžička letos předpokládá spíše propad, důvodem je málo peněz v těžebním průmyslu a ve
zpracování surovin. Zvýšení cen surovin by ale mohlo v roce 2017 oživit opravy a investice a klasické strojírenství
znovu rozhýbat. Problémy pro strojaře očekává i společnost Agrostroj Pelhřimov, jeden z největších českých
výrobců zemědělské techniky. Naopak
Strojírenské firmy: Očekávaný vývoj tržeb v letech 2016-2017
člen představenstva Škody Auto
Bohdan Wojnar si myslí, že příští rok
průmyslová výroba a strojírenství
porostou. Mnohem méně optimistické
jsou menší a střední strojírenské firmy.
Podle nich se tržby ve strojírenství
zvýší příští rok o 1,9 %, třetina z nich
se ale obává poklesu tržeb. Menší
firmy nejsou ani tolik přesvědčené
o výhodách
devizových
intervencí
ČNB, jež podle Asociace exportérů
přinesly od roku 2013 českým
vývozcům 580 mld. Kč. V souvislosti
s vývozem vnímá tyto kroky pozitivně
jen 36 % menších firem, u větších je to
70 %.
Proti
případnému
vzniku
kurzových rozdílů se pak firmy brání
především prostřednictvím nákupu
vstupů a výstupů ve stejné měně,
v naprosté většině v eurech. Zdroj: Ihned.cz, Erstecorporatebanking.cz, CEEC

Výrobci obráběcích kovů zažili loni rekord, letos má být hůř
Rok 2015 byl pro české výrobce obráběcích a tvářecích strojů rekordní, hodnota jejich produkce meziročně
vzrostla o 12 %. Jak ale varuje ředitel Svazu strojírenské technologie Oldřich Paclík, v tomto a příštím roce se už
loňské žně patrně nebudou opakovat. „Ve vývozu pokračuje pozitivní trend, přicházejí však informace o nižším
prodeji v tuzemsku, takže se domníváme, že produkce nedosáhne loňské úrovně,“ vysvětluje. Tuzemské prodeje
českých obráběcích a tvářecích strojů loni táhly zejména objednávky firem, které vyrábějí automobilové díly.
Částečně se přitom projevil vliv evropských dotací a tento efekt již zeslábl. Zdroj: Ekonom

Poptávka po oceli letos vzroste. Čína i přes snížení produkce trhá rekordy v exportu
Celosvětová poptávka po oceli v letošním roce proti dosavadním předpokladům mírně vzroste. Světové sdružení
oceli očekává letos růst poptávky o 0,2 % na 1,501 mld. tun místo doposud očekávaného poklesu o 0,8 %.
Zlepšení prognózy způsobil hlavně příznivější výhled poptávky v Číně a Rusku. Příští rok má poptávka vzrůst
o 0,5 % na 1,51 mld. tun. V Číně se nyní očekává pokles poptávky jen o 1 %, příští rok o 2 %. Čína má na
celosvětové produkci a spotřebě oceli zhruba poloviční podíl. Producenti oceli po celém světě si na ni stěžují, že
zavaluje trhy levnou ocelí. Peking slíbil snížit kapacitu produkce pro letošní rok o 45 mil. tun. Na konci července
svůj slib splnil ze 47 %. Zdroj: Ihned.cz
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a nezměnitelné. Publikace je založena na nejlepších informačních zdrojích dostupných v době tisku. 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.

