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CSG se podílí na dodávce 10 transportérů Pandur do Filipín

FIREMNÍ ZPRÁVY
SOLEK pro FVE v Chile načerpal 22 mil. USD z úvěru Natixis
Energetická skupina SOLEK načerpala zhruba 22 mil. USD z úvěru
Natixis na stavbu čtyř solárních elektráren (FVE) v Chile.
S prostředky plánuje do roku 2023 postavit minimálně 110 MW FVE.
V současné době jsou všechny elektrárny již připojeny k distribuční
síti a procházejí dokončovacími pracemi. Zakladatel a CEO SOLEK
Zdeněk Sobotka uvedl, že díky tomuto financování může společnost
elektrárny nejen stavět, ale i vlastnit a provozovat. Skupina z úvěru
nyní vyčerpala zhruba jednu čtvrtinu. q

CBRE: Deka Immobilien prodloužila nájem 14 tis. m2 v Gemini
CBRE zprostředkovala společnosti Deka Immobilien Investment
prodloužení nájemní smlouvy v budově Gemini na pražské Pankráci.
Firma zde využívá 14 tis. m2 kancelářských ploch. Na transakci
pracovala Director, Advisory & Transaction Services - Office Kateřina
Havlová. CBRE zajišťuje zastupování pronajímatelů, technickou
správu projektů i správu nemovitostí i v době pandemie. q

Pražská plynárenská je 100pct vlastníkem MONTSERVISU
Pražská plynárenská se stala 100% vlastníkem společnosti
MONTSERVIS PRAHA. Podpisem smlouvy o odkoupení zbývajícího
majetkového podílu ve výši 5 % došlo k plnému začlenění firmy do
koncernu. MONTSERVIS se zabývá výstavbou a rekonstrukcemi
energetických zdrojů, zejména plynových kotelen. Současně se
věnuje jejich správě. Spolupracuje se sesterskou společností
Prometheus, pro kterou vytváří a provozuje tepelnou infrastrukturu,
zároveň realizuje zakázky i mimo skupinu Pražská plynárenská. q

Skupina ČMZRB koupila 12,7 pct v Primoco UAV
ČMZRB investiční, dceřiná společnost Českomoravské záruční
a rozvojové banky, poprvé v historii skupiny poskytla malému či
střednímu podniku podporu ve formě kapitálového vstupu.
Prostřednictvím programu Rizikový kapitál – IPO fond nakoupila
12,7% podíl z nově vydaných akcií společnosti Primoco UAV, které
byly upsány na trhu START Burzy cenných papírů Praha. V
absolutním vyjádření jde o podporu ve výši 12 mil. Kč. Primoco UAV
je českou společností, která se zaměřuje na výrobu civilních
a vojenských bezpilotních letounů One 150, jež sama vyvinula. q

CREIF investuje do portfolia; zhodnocení dosáhlo 2,39 pct
Nemovitostní fond CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND
(CREIF) v roce 2021 investuje do rozvoje portfolia. V retail parku
v Trutnově byla dokončena stavba myčky a čerpací stanice. Byla
zahájena stavba první pobočky řetězce KFC v regionu. Rekonstrukcí
projde do konce roku část retail parku v Plzni. Další parky z portfolia
fondu pak budou rozšířeny o samoobslužné myčky aut, nabíjecí
stanice pro elektromobily, či lokální distribuční soustavy. Hodnota
podílového listu CREIF v dubnu vzrostla o 0,18 % na 125,15 Kč.
Zhodnocení za posledních 12 měsíců činí 2,39 %. Nemovitostní část
portfolia je ohodnocená na téměř 7,30 mld. Kč. Čistý majetek fondu
vzrostl na více než 5,347 mld. Kč. q
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Excalibur Army a Tatra Defence Vehicle se ve spolupráci s GDELS
podílejí na dodání celkem 10 obrněných transportérů Pandur II do
Filipínské republiky. Czechoslovak Group (CSG) informovala, že
vozidla palebné podpory vybavené kanonem o průměru 105 mm
čeká pravděpodobně i další obdobné využití v zahraničí. q

Trigema zahájí stavbu sedmi domů v Plzni – Skvrňanech
Trigema plánuje v 2Q 2021 zahájit výstavbu rezidenčního projektu
v plzeňské městské části Skvrňany. Areál zahrnuje sedm domů se
195 byty. Součástí bude díky jejich uspořádání do kruhu centrální
park. Projekt z konceptu Chytré bydlení disponuje stavebním
povolením. Developer chystá energetickou náročnost budov skupiny
B. Kolaudace je naplánována na konec roku 2022. Cenová úroveň
začíná na 64 tis. Kč za m2 s DPH. q

Revelia předložila oznámení k výrobním halám
Firma Revelia předložila Krajskému úřadu Středočeského kraje
oznámení k záměru City park Kladno v rámci zjišťovacího řízení pro
posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Jde o vybudování dvou
výrobních hal určených pro lehkou, nerušící výrobu s přidruženým
skladem s nezbytným administrativním, sociálním a technickým
zázemím. Zastavěnou plochu plánuje oznamovatel na 91 207,6
m2. Dotčeným územním celkem je statutární město Kladno. q

Dentons radila bankám financujícím koupi firmy BEST
Společnost Dentons poskytla poradenství skupině složené
z Komerční banky, České spořitelny, ČSOB a UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia při financování akvizice skupiny BEST
společností DEK, včetně komplexního refinancování skupiny BEST.
DEK holding je česká skupina zabývajících se dodávkami a výrobou
stavebních materiálů a souvisejícími službami. V roce 2020 dosáhl
obrat holdingu 22,6 mld. Kč. BEST je český výrobce betonových
prvků venkovní a zahradní architektury. q

ŽĎAS zahájil výrobu manipulátoru pro Kovárnu
Divize Strojírny společnosti ŽĎAS zahájila výrobu nového
manipulátoru QKK 20NK určeného pro Kovárnu ŽĎAS. V dubnu 2021
dokončila konstrukční návrh. Nyní jsou jednotlivé díly ve výrobě, kde
se svařují a obrábí. Na červen je naplánované zahájení montáže.
Díky novému manipulátoru se zvýší hmotnost ingotů a výkovků,
které je společnost schopna nabídnout zákazníkům. Zprovoznění na
Kovárně je v plánu v září. q

Photon Energy v dubnu navýšila produkci elektřiny o 14 pct
Photon Energy v dubnu 2021 vyrobila celkem 24,1 GWh elektrické
energie. Meziročně se objem zvýšil o 14,1 %. Skupina nyní staví
fotovoltaické projekty s celkovou kapacitou 531,5 MWp. V důsledku
výměny projektových práv na tři elektrárny vybudované společně
s Canadian Solar v Austrálii zvýšila Photon Energy podíl ve
společnosti Maryvale Solar Farm. Tento projekt dokončí
samostatně. Skupina také oznámila druhou investici ve výši 3 mil.
australských dolarů do melbournské technologické společnosti
RayGen. Podíl Photon Energy v RayGenu zůstává 9%. q
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Úřední desky: Stříbro, Pardubice, Olomouc
Město Stříbro zveřejňuje informace o vydání povolení pro projekt
novostavby obchodního centra žadatele Traxial - silver. Statutární
město Pardubice informovalo o zahájení územního řízení o umístění
stavby pro 56 rodinných domů. Žadatelem je CZ STAVEBNÍ
HOLDING. Statutární město Olomouc oznámilo zahájení územního
a stavebního řízení pro etapu E projektu vila park. Záměr žadatele
Vila Park Tabulový Vrch Olomouc spočívá ve výstavbě bytového
domu, kde bude umístěno celkem 78 bytů. q

Tendry: Brno, Správa železnic, ÚFP AV ČR
Statutární město Brno poptává rekonstrukci inženýrských sítí
a komunikací v ulici Olší za 69,38 mil. Kč. Správa železnic vypsala
veřejnou zakázku v hodnotě 42,05 mil. Kč na geotechnický
a stavebnětechnický průzkum v Blanenských tunelech. Ústav fyziky
plazmatu (ÚFP) AV ČR poptává stavební úpravy stávajících
experimentálních prostor za 52,5 mil. Kč. Statutární město Brno
zveřejnilo tendr ve výši 62,96 mil. Kč na výstavbu splaškové
kanalizace v části ulice Zelná. q

V obchodech Tesco je 70 AlzaBoxů; chystá se 20 dalších
V obchodních centrech a pasážích Tesco je v současné době téměř
70 AlzaBoxů. Regional Mall Managerka Jitka Tomčová informovala,
že dalších zhruba 20 nových se chystá. Zájem o tento způsob
vyzvednutí zboží byl během nouzového stavu velký. Objednávky jsou
navíc s každým závozem dezinfikovány a displej boxů je opatřen
antibakteriální fólií. q

MND hledají na Břeclavsku další ložisko ropy a zemního plynu
MND, Moravské naftové doly hledají v Kloboukách u Brna další
ložisko ropy a zemního plynu. Aktuální hloubka průzkumného vrtu
činí 3300 metrů. Nové ložisko surovin by mohlo být ve 3700
metrech. Mezi projekty MND chránící životní prostředí je
poskytování vytěžených vrtů pro vybudování podzemního úložiště
oxidu uhličitého, který přispívá ke skleníkovému efektu. q

Z EKONOMIKY
Pobočková síť ČP se má stát samostatným státním podnikem
Pobočková síť České pošty (ČP) se má stát samostatným státním
podnikem. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) návrh změny
představil s tím, že přinese efektivnější fungování. Umožní
transparentně proplácet náklady za univerzální služby, které pošta
vykonává ze zákona pro stát. Návrh posoudí pracovní komise
složená ze zástupců Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR, ČP a dalších odborníků. q

CzechInvest: Poptávka po halách nad 2 ha se zdvojnásobila
CzechInvest v roce 2020 přijal 114 poptávek investorů po
nemovitostech v ČR (meziročně +13 %). Největší zájem byl o výrobní
prostory (+40 %). Poptávka po halách větších než 20 tis. m2 se
zvýšila více než dvojnásobně. Zájem o pozemky s rozlohou přes 20
ha určených k prodeji pro výstavbu závodu poklesl o 27 %. Agentura
vypracovala 109 nabídek nemovitostí. Investorům předložila celkem
592 podnikatelských lokalit. q

EY: Automobily zdražují včetně servisu
Zájemci o koupi nového vozidla v České republice si nyní budou
muset připravit v průměru o 0,8 % více peněz než před třemi měsíci.
O tolik dle cenového indexu společnosti EY mezičvrtletně vzrostly
ceny v 1Q 2021. Za růstem stojí dle EY zejména plošné navýšení cen
značek VW, Škoda Auto a Merecedes-Benz. I přesto se prodej
nových osobních aut oproti loňsku zvýšil, za první čtyři měsíce

vzrostl meziročně o 12,6 % na 68 510 vozů. Proti
předpandemickému roku 2019 je to o 17 % méně. Ještě výrazněji
(+10 %) stouply ceny oprav. q

Zisk bankovního sektoru klesl z 91,1 na 47,2 mld. Kč
Bankovní sektor v ČR vykázal za rok 2020 zisk po zdanění 47,2 mld.
Kč. V roce 2019 to bylo 91,1 mld. Kč. Vyplývá to ze Zprávy o výkonu
dohledu nad finančním trhem 2020 České národní banky (ČNB)
s tím, že čistá úroková marže dosáhla 1,6 % (2019: 1,94 %).
Kapitálový poměr Tier 1 byl 23,6 % (2019: 20,8 %). Bilanční suma
bankovního sektoru ke konci roku 2020 meziročně vzrostla o 5,4
% na 7967,8 mld. Kč. q

SPÚ: Ochrana krajiny má 3 mld. Kč, biodiverzita 600 mil. Kč
Státní pozemkový úřad (SPÚ) v roce 2021 předpokládá realizace
zhruba 250 vodohospodářských, protierozních a ekologických
opatření podporujících biodiverzitu ve výši přesahující 600 mil. Kč.
Ústřední ředitel SPÚ Martin Vrba uvedl, že pro rok 2021 je pro
pozemkové úpravy obecně vyčleněna historicky nejvyšší částka
3 mld. Kč. Prostředky budou investovány do ochrany a tvorby
krajiny. Na financování všech pozemkových úprav v letech 1991 až
2020 bylo vynaloženo celkem 29,2 mld. Kč. q

ERÚ: Spotřeba elektřiny vzrostla o 0,7 pct a plynu o 13,4 pct
Tuzemská spotřeba elektřiny (brutto) v 1Q 2021 vzrostla meziročně
o 0,7 % na 20,3 TWh. Vyplývá to ze statistik Energetického
regulačního úřadu (ERÚ). Výroba elektřiny (brutto) dosáhla 23 TWh,
což představuje nárůst o 3,6 %. Důvod, proč výroba rostla rychleji
než spotřeba, vysvětluje přeshraniční saldo. Export převažoval nad
importem o 2,5 TWh (+23,24 %). ERÚ dále uvedl, že celková spotřeba
zemního plynu v 1Q dosáhla 3,53 mld. m3 (+13,4 %). q

Z POLITIKY
Vláda ČR: Tři týdny po prvním očkování postačí
Jako potvrzení o bezinfekčnosti bude od 24. května 2021 stačit
doba tří týdnů po první dávce očkování proti COVIDU-19. Další
možností, jak bezinfekčnost prokázat, je negativní antigenní nebo
PCR test. O hrazení testů bude vláda ČR jednat 24. května. Zvažuje
dva PCR testy hrazené z veřejného zdravotního pojištění měsíčně a v
červnu ještě čtyři antigenní testy, v dalších měsících dva. Vyplynulo
to z mimořádného jednání 21. května 2021. q

NSS zrušil opatření MZ o zákazu veřejnosti v restauracích
Omezení činnosti provozoven stravovacích služeb, heren a kasin
prostřednictvím zákazu přítomnosti veřejnosti v těchto
provozovnách tak, jak to stanovilo Ministerstvo zdravotnictví ČR
(MZ), je nezákonné. Dne 21. května 2021 to konstatoval Nejvyšší
správní soud (NSS) s tím, že MZ svým zákazem tyto provozy
neomezilo, nýbrž je ve svém důsledku zakázalo. Tedy učinilo přesně
to, co již NSS ve svém dřívějším rozsudku označil za nepřípustné.
Zrušení částí mimořádného opatření vstoupí v platnost dnem nabytí
právní moci rozsudku. q

DOBRÉ ZPRÁVY
SOS dětské vesničky převzaly od Porsche ČR pět nových VW
Porsche ČR předalo SOS dětským vesničkám pět nových vozidel VW.
Modely Touran a Caddy sociálním pracovníkům poslouží k cestám
za dětmi z ohrožených rodin. Původní starší vozy byly kvůli pandemii
používány také pro rozvoz potravin nebo pomůcek k distanční
výuce. Během pandemie najezdily až 4000 km. q
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