
D E N N Í  P Ř E H L E D

CZECH AM 1. června 2022

KURZY MĚN
Měna Hodnota %
CZK/EUR 24.71 0.000
CZK/USD 23.07 0.477
CZK/GBP 29.03 0.034
CZK/CHF 24.04 0.458

Kurzy devizového trhu z předchozího dne.

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA
Akcie Hodnota %
AVAST 142.45 -0.386
CETV
ČEZ 1121.00 2.141
ERSTE 722.60 -0.055
Kofola 300.00 -1.000
KB 716.00 -2.723
Moneta 76.60 -2.872

Akcie Hodnota %
O2 C.R.
PFNonwovens
PM 17 060.00 -5.158
Stock
CZG 625.00 0.800
VIG 554.00 -1.444
PX 1309.88 -0.792
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FIREMNÍ ZPRÁVY
Gevorkyan chce za 860 mil. Kč z emise rozšířit kapacity
Slovenský  globální  dodavatel  v  oboru  práškové  metalurgie,
společnost  Gevorkyan,  zahájí  1.  června  2022  primární  veřejnou
nabídku akcií prostřednictvím trhu PX START Burzy cenných papírů
Praha s  cílem získat  finanční  prostředky  z  této  nabídky  ve  výši
přibližně 860 mil.  Kč. Gevorkyan se stane na trhu START prvním
emitentem se sídlem ve Slovenské republice a  zároveň se bude
jednat  o  potenciálně  největší  emisi  na  tomto  trhu.  Prostředky
získané  z  emise  budou  použity  na  vybudování  dodatečných
výrobních kapacit a optimalizaci financování podniku. q

STADA ve Walmarku investuje do technologií
Dva roky od akvizice Walmarku společností STADA třinecký výrobce
doplňků  stravy  investuje  do  technologií  a  proniká  na  nové  trhy.
Firma o tom informovala s tím, že od roku 2017 Walmark vykazuje
meziroční růsty o 30-40 %. Nyní dodává své produkty do více než 70
zemí kromě Jižní a Severní Ameriky. Walmark mj. instaloval tři nové
technologie  na  kapslování,  sachet  a  stick,  automatizoval  sklad,
vytvořil centrum excelence a oproti stavu před akvizicí vykázal 60%
růst  počtu  zaměstnanců.  Po  akvizici  došlo  také  k  navýšení
skladovacích míst z původních 4600 na 10 000. V horizontu tří let
zvažuje také přístavbu výrobní továrny. q

SPUR investuje do energetických zdrojů 65 mil. Kč
Pořízení  vlastních  energetických  zdrojů  je  součástí  dlouhodobé
strategie společnosti SPUR. Na dotaz ČIANEWS to uvedl generální
ředitel Tomáš Dudák a doplnil, že aktuálně již firma díky fotovoltaice
vyrábí  1  MWh  a  ještě  v  roce  2022  plánuje  rozšířit  tento  zdroj
elektřiny o dalších 0,6 MWh. Celková výše investic do fotovoltaiky je
35  mil.  Kč  a  dalších  30  mil.  Kč  chce  výrobce  nano  výrobků
investovat do úspor otopné soustavy a tepelných čerpadel. q

Globus rozšiřuje dobíječky e-vozů
Zvyšování cen pohonných hmot snížilo objem prodaných paliv na
čerpacích  stanicích  Globus.  ČIANEWS  to  řekla  mluvčí  Aneta
Turnovská s tím, že největší rozdíl lze pozorovat u prémiových paliv.
Dodala, že Globus promítne do svých cen snížení daně z pohonných
hmot o 1,5 Kč na litr. Zákazníci změnu pocítí v řádu dní po odprodeji
zásob pohonných hmot pořízených s původní výší spotřební daně.
Společnost nyní vlastní u svých hypermarketů 14 dobíjecích stanic
pro elektromobily. Možnosti dobíjení rozšiřuje u obchodů v Praze
Zličíně, Brně, Pardubicích, Olomouci, Karlových Varech a Ostravě. q

ARMATURY Group dodá klapky na Filipíny
ARMATURY Group vyrobila tři kusy uzavíracích klapek o jmenovité
světlosti od 1800 mm po 2000 mm pro filipínskou vodní elektrárnu.
Klapky typu L32.71 pro PN 10 a PN 6 budou sloužit jako uzavírací
armatury  k  úplnému  otevření  nebo  uzavření  průtoku  pracovní
kapaliny v potrubním systému. Určeny jsou pro Francisovy turbíny,
které společnosti Kiangan Mini Hydro Corporation dodá rakouská
firma GUGLER Water Turbines. q

Synthesia: Mzdy rostly nad inflací
Mzdové náklady tvoří ve společnosti Synthesia ročně téměř 1 mld.
Kč.  Uvedl  to  generální  ředitel  firmy  Josef  Liška  s  tím,  že  po
surovinách jde o druhou nejvyšší nákladovou položku. Doplnil, že za
první čtyři měsíce roku 2022 se díky výplatě mimořádné odměny za
rok 2021 podařilo udržet nárůst mezd nad výší inflace. Další výplatu
mimořádné odměny plánuje firma v červnu. J. Liška dále sdělil, že
hlavním úkolem pro 2H 2022 je zvýšení obchodní výkonnosti. q

SŽ poptává stavbu a vybavení chytrých zastávek
Správa  železnic  (SŽ)  vypsala  veřejnou  zakázku  na  vybavení  15
nádraží elektronickými informačními panely, které budou součástí
takzvaných chytrých zastávek. Vítěz tendru vypracuje projektovou
dokumentaci a následně i zrealizuje stavební práce. Celkové náklady
dosahují  39  mil.  Kč.  Chytrou  zastávku  bude  tvořit  prosklený
přístřešek  pro  cestující,  jehož  součástí  budou  tzv.  smart
technologie. Kromě informačního panelu půjde o tlačítko nouze, LED
osvětlení, kamerový systém a možnost nabíjení telefonů. q

STČ nepožaduje posouzení polyfunkčního komplexu
Krajský  úřad  Středočeského  kraje  (STČ)  rozhodl,  že  záměr
Polyfunkční  komplex  Kosmonosy  nebude  hodnocen  dle  zákona
o posuzování  vlivů na životní  prostředí  (EIA).  Záměr představuje
vybudování polyfunkčního komplexu budov, který bude obsahovat
komerční stavby, bytový dům a soubor rodinných domů. Celkovou
zastavěnou  plochu  oznamovatel  Girtab  plánuje  42  186  m2.
Dotčeným územním samosprávným celkem je město Kosmonosy. q

Zaměstnávání vzdělaných Ukrajinců brzdí jazyk a vyčkávání
Uplatnění vzdělaných lidí z Ukrajiny naráží na jazykovou neznalost.
Na dotaz ČIANEWS to uvedla majitelka personální agentury STIMUL
Daniela  Čajánková  s  tím,  že  v  zásadě  platí,  že  dokud  se  lidé
nedokáží  alespoň  v  jednodušší  formě  domluvit,  na  odpovídající
pracovní pozice nedosáhnou. Pak zbývají již jen profese v dělnickém
zařazení - ve stavebnictví, ve výrobách, v úklidu apod. Doplnila, že
například dopravní firmy potřebují řidiče, a i ten musí být schopen se
domluvit s dispečinkem a ve veřejné dopravě i s cestujícími. q

AutoESA: Roste zájem o vozidla s maloobjemovými motory
Zájem o různé typy pohonů se aktuálně výrazně nemění  a  stále
dominují  motory  na  standardní  pohon,  tedy  diesel  a  benzín.
S rostoucími cenami pohonných hmot je větší zájem o vozy s nízkou
spotřebou,  tedy  maloobjemové  motory.  ČIANEWS  to  řekl  ředitel
marketingu  AutoESA Filip  Kučera  a  doplnil,  že  sice  roste  zájem
o elektrické vozy, a to až o 100 %, ale v číslech se jedná o jednotky,
maximálně  desítky  kusů.  U  elektrických  vozů  je  díky  jednodušší
údržbě a servisu větší zájem o plně elektrická vozidla. q

Personálie: Deloitte, Maersk, Stiebel Eltron, AGEL
Novým Country leaderem Deloitte ČR se od 1. června 2022 stává
Miroslav Svoboda. Martin Herrstedt je ve funkci jednatele Maersk
Czech  Republic.  Druhým  jednatelem  české  pobočky  společnosti
Stiebel Eltron byl jmenován Jan Metlický. Artur Lukša je ve funkci
jednatele AGEL Hornická poliklinika. q
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Mezi BIM projekty Obermeyer Helika je pavilon v Pelhřimově
Obermeyer  Helika  se  jako  dodavatel  projekčních  prací  aktuálně
podílí na výstavbě nového pavilonu Nemocnice Pelhřimov. Návrh je
projektován  v  BIM  a  směřuje  k  budově  pasivního  standardu.
Dokončuje dále přestavbu Polikliniky v Lanškrouně či spolupracuje
na přípravě záměru výstavby rezidenčního objektu v Brně. Pokračuje
také v  projektech různých administrativních a obchodních center
v Praze, Plzni a Brně. Společnost otevřením ateliéru v Brně v roce
2021  posílila  svoji  pozici  na  Moravě.  V  plánu  má  také  úžeji
spolupracovat s partnerským ateliérem v Bratislavě. q

Tendry: Povodí Ohře, SSOK, Město Solnice
Povodí  Ohře  vypsalo  tendr  na  stavbu  protiabrazních  opatření
zajišťujících ochranu břehů vodní nádrže Jesenice za 45,18 mil. Kč.
Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK) poptává stavební úpravy
silnice III/4465 v obci Horka nad Moravou za 41,62 mil. Kč. Město
Solnice hledá zhotovitele vestavby podkroví základní školy v tendru
za 24 mil. Kč. q

AAA AUTO: V květnu stoupl prodej rodinných vozů o 14,7 pct
AAA AUTO eviduje v květnu 2022 největší zájem o automobily typu
kombi, jichž se prodalo 27 % z celkového objemu prodaných vozů.
Čtvrtinu  prodaných  automobilů  tvořily  SUV,  10  %  pak  MPV.
Rodinných vozů těchto typů se do května 2022 prodalo meziročně
o 19,2 % více. Meziměsíčně stouply jejich prodeje o 14,7 %. AURES
Holdings dále informoval, že nejprodávanějším modelem rodinných
vozů od začátku roku 2022 byla ŠKODA Octavia, jichž se prodalo
více než 10 %. Druhá pak ŠKODA Fabia (5,6 %) a třetí Volkswagen
Passat (4,5 %). q

AGEL Středomoravská nemocniční investovala 203 mil. Kč
Společnost  AGEL Středomoravská nemocniční  investovala v  roce
2021 celkem 203 mil. Kč. Firma to uvedla ve výroční zprávě s tím,
že  pandemie  COVID-19  výrazně  změnila  strukturu  poskytované
zdravotní péče. Podnikatelská strategie společnosti pro rok 2022
spočívá ve stabilizaci zdravotnického i nezdravotnického personálu
a  zlepšení  systému  jejich  finanční  i  nefinanční  motivace.  AGEL
Středomoravská nemocniční vykázala za rok 2021 obrat 3,38 mld.
Kč a provozní výsledek hospodaření 329,99 mil. Kč. q

Z EKONOMIKY
HDP vzrostl v 1Q22 o 4,8 pct
Hrubý domácí produkt v 1Q 2022 vzrostl  mezičtvrtletně o 0,9 %.
Meziročně posílila česká ekonomika o 4,8 %. Meziroční růst byl dle
zpřesněného  odhadu  Českého  statistického  úřadu  podpořen
zejména  výdaji  na  konečnou  spotřebu  domácností  a  tvorbou
hrubého kapitálu, naopak negativní vliv měla zahraniční poptávka.
Letos  se  ve  výdajích  domácností  již  začíná  projevovat  rostoucí
cenová  hladina  a  omezování  výdajů  zejména  na  předměty
dlouhodobé spotřeby. q

ČNB: Sazba firemních úvěrů stoupla na 7,01 pct
Úroková  sazba  nových  úvěrů  nefinančním  podnikům  (bez
kontokorentů, revolvingů a kreditních karet) vzrostla v dubnu 2022
v průměru na 7,01 %. Informovala o tom Česká národní banka (ČNB).
Sazba z úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč se zvýšila na 6,46 %, u úvěrů
od 7,5 do 30 mil. Kč na 6,03 % a u úvěrů nad 30 mil. Kč o 0,92 pb na
7,14 %. Úroková sazba u kontokorentů, revolvingových úvěrů a úvěrů
z  kreditních  karet  stoupla  na  6,93  %.  Z  toho  úroková  sazba
u kontokorentů vzrostla na 7,15 %. q

GT: ČR plánuje využít dotace EU na pokrytí koridorů sítí 5G
ČR se chystá využít evropský dotační program na zlepšení pokrytí
železničních koridorů mobilním signálem 5G. Sousední země již do
zvýšení konektivity v odlehlých lokalitách investují.  Vyplývá to ze
studie  Grand  Thornton  (GT).  Podle  analýzy  je  dokrytí  koridorů
nástrojem k dosažení cílů EU i programového prohlášení vlády ČR.
V nich se mj. hovoří o potřebě zajištění přístupu k datovým službám
pro všechny zejména na venkově. q

CRIF: Počet nespolehlivých plátců DPH vzrostl o 400
V ČR v květnu 2022 přibylo přes 400 nespolehlivých plátců DPH, což
je  třetí  nejvyšší  počet  od  začátku  roku.  Ještě  v  únoru  bylo  na
seznam zařazeno 261 subjektů, v dubnu 405 a v květnu ještě více.
Ukázala to analýza CRIF - Czech Credit Bureau. Celkem je v ČR na
seznamu přes 32 tis.  firem a podnikatelů.  Z nich se k řádnému
podnikání dosud dokázalo vrátit téměř 1200, tedy necelá 4 %. q

IE: Export překonal válečný šok, růstu pomohlo zdražení
Český export ustál prvotní šok války na Ukrajině a oproti únoru se
hodnota vyvezeného zboží dokonce mírně zvýšila (+0,3 %). Vyplývá
to z Indexu exportu (IE) Raiffeisen bank (RB) a Asociace exportérů.
Dle hlavní  ekonomky RB Heleny Horské však celkovému poklesu
indexu  zabránil  zejména  růst  vývozních  cen  energií,  potravin
a  dalších  položek.  Bez  započtení  tohoto  efektu  by  export  klesl
meziměsíčně o 4 % a meziročně o 9 %. Predikce IE předpokládá
utlumený výkon bez trendu, a to vlivem oslabující poptávky. q

Těžba dřeva klesla na 30 mil. m3, zalesňování bylo rekordní
Těžba dřeva v ČR v roce 2021 meziročně klesla o 5,5 na 30,3 mil.
m3. Většinu stále představovala těžba nahodilá (86,9 %) především
stromů z kůrovcové kalamity.  Meziročně došlo k  jejímu propadu
o  7,6  mil.  m3.  Ze  statistických  dat  dále  vyplývá,  že  plocha
zalesňování  40  679  ha  byla  naopak  rekordní.  Převažovalo  nové
zalesnění  listnatými  dřevinami  (52,1  %).  Na  konci  roku  2021
zaujímaly lesy plochu 2,68 mil. ha. Státní lesy z nich tvoří 54 %. q

Z POLITIKY
P. Fiala: EU schválila podobu dalších sankcí proti Rusku
Představitelé států EU se shodli  na obsahu 6. sankčního balíčku
proti Rusku a na další pomoci Ukrajině. Premiér Petr Fiala (ODS)
ocenil  věcnou debatu i  silný vzkaz,  který EU ruskému agresorovi
dala. Došlo také k dohodě, že EK najde v rozpočtu prostředky pro
země, které jsou zasažené uprchlickou krizí. ČR patří v této oblasti
mezi nejpostiženější státy. q

SANEP: V preferencích vede ANO před ODS
Volby  do  Poslanecké  sněmovny  PČR (PSP)  by  v  květnu  dle  dat
SANEP vyhrálo hnutí ANO se ziskem 30,1 %. Druhá by skončila ODS
s 19,6 %. Pro třetí SPD by hlasovalo 14,3 % voličů. Následuje hnutí
STAN s 7,8 % hlasů. Pod 5% hranicí pro vstup do PSP by zůstali
Piráti (4,6 %), KDU-ČSL (4,0 %) i TOP 09 (3,3 %). q

DOBRÉ ZPRÁVY
MetLife darovala onkologicky nemocným dětem 300 tis. Kč
Pojišťovna MetLife podpořila 13. ročník dobročinného projektu Na
kole dětem částkou 300 tis. Kč, meziročně dvojnásobně. Cyklotour
2022,  etapová  cyklojízda  napříč  ČR,  letos  začne  2.  června
v Berouně. Cílem je získat peníze pro malé onkologické pacienty. q


