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POŠTO VNÍ SLUŽBY

Balíků přibylo kvůli
zavřeným obchodům
dvojnásobně
PRAHA Množství doručovaných

balíků vzrostlo minulý týden
kvůli uzavřeným obchodům meziročně o 50 až 100 procent. Vedle zákazu prodeje v kamenných provozovnách se v nárůstu
odráží blížící se Vánoce. Vyplývá to z informací doručovatelských firem i e-shopů. „To je důsledek zavřených kamenných
obchodů,“ uvedl mluvčí České
pošty Matyáš Vitík. Kurýrní firmy se shodují v tom, že letošní
vánoční sezona bude kvůli koronavirovým omezením i rostoucí
oblibě e-shopů rekordní. Celkově by mohl trh e-commerce překonat 200 miliard korun.
KORO NA KR IZE

České spořitelně
se propadl zisk
PRAHA České spořitelně klesl čis-

tý zisk za první tři čtvrtletí letošního roku meziročně o 38,9 procenta na 7,9 miliardy korun. Provozní zisk 15,6 miliardy korun
byl oproti stejnému období loňského roku nižší o 7,3 procenta.
Hospodářské výsledky významně ovlivnila epidemie nemoci covid-19. Hospodářské výsledky
spořitelna zveřejnila na svém
webu. Česká spořitelna je se svými 4,5 miliony klientů největší
tuzemskou bankou a je součástí
rakouské skupiny Erste Group
Bank. Té se čistý zisk za první tři
kvartály letošního roku propadl
také, a to o 48 procent na 637,1
milionu eur (zhruba 17,4 miliardy korun).
I NVESTICE

Rekordní tři čtvrtiny
dluhopisů eurozóny
mají záporný výnos
LONDÝN Rekordní téměř tři čtvrti-

ny dluhopisů zemí eurozóny za
8,9 bilionu eur (241,5 bilionu korun), se kterými se obchoduje na
platformě Tradeweb, měly na
konci října záporný výnos. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na údaje od Tradeweb. Záporný výnos znamená, že investoři platí vládám za to, že mohou
vlastnit jejich dluh. Tržní hodnota dluhopisů zemí eurozóny s výnosem pod nulou stoupla na konci října na 6,53 bilionu eur, což
bylo 73,25 procenta z celkové
hodnoty trhu. Proti konci září tento údaj vzrostl o více než šest bilionů eur a byl nejvyšší od roku
2016, kdy se tyto údaje sledují.
Skupina dluhopisů se zápornými
výnosy se rozrostla v době, kdy
začal růst počet nových případů
nemoci covid-19.
Zdroj: ČTK

EUR (Kč/EUR) 27,10

-0,94 %

USD (Kč/USD) 23,31

tr. unce) 1894,00
ZLATO (USD/

+1,28 %

ROPA

38,47

(USD/
barel)

+3,25 %

Nanoroušky, které nechrání
Běžný spotřebitel nemá šanci
poznat, že si místo drahé
nanoroušky kupuje
obyčejnou ústenku. Podle
odborníků navíc falešné
nanoroušky prodávají
i některé lékárny.

Nanorespirátor
Umí zachytit i velmi malé částečky, jeho účinnost dosahuje
98,5 procenta. Oproti klasickému respirátoru nevlhne ani při
dlouhodobém nošení.

Běžná cena: 64 až 350 Kč

Nanošátky

L E NK A JAN ČA RO V Á
PRAHA Prodávají se jako nano-

roušky, ale neobsahují podstatnou složku: nanovlákennou textilii. Technická univerzita v Liberci zkoumala celkem šest výrobků, jež prodejci označují za nanoroušky. Polovina zcela propadla.
„Ve třech ze šesti roušek nebyla
žádná nanovlákenná textilie ani jakékoliv jiné nanoobjekty, které by
technologicky zvyšovaly filtrační
funkčnost roušek,“ uvedl výzkumník Pavel Kejzlar z liberecké techniky. Jeden z výrobců podle něj například vyrobil z příze, kterou
označil za nanomateriál, tkaninu,
kde se vlákna vzájemně kříží. Vytvořil tím membránu, která je pro
filtraci velmi malých objektů, jako
jsou bakterie či dokonce viry, naprosto nevhodná.
Nanotechnologové vědí své
„V místech, kde dochází ke křížení osnovy a útku, jsme zaznamenali průduchy o velikosti až 30 mikrometrů. To je v přepočtu 30 tisíc nanometrů. Když uvážíme, že
koronaviry SARS-CoV-2 mají velikost 80 až 150 nanometrů, umožňují jim takovéto póry v mikrovlákenné textilii bezproblémový průnik rouškou,“ vysvětlil Kejzlar.
Mezi výrobky, které testy usvědčily z toho, že nejsou „nano“, se
nacházejí roušky značky TNG (dodavatel REMOSKA), Vinatex Fabric Mask (dodavatel EUROVINA
Travel) a Smart Shield Pro Mask
YDHG RespiLabTM (distributor
Umbrellaline 2010).
Nanotechnologové uvádějí, že
klasické konvenční roušky chrání
před virovou nákazou zpravidla
jen okolní osoby od případně nakaženého uživatele roušky. Pokud je naproti tomu nanovlákenná rouška na obličeji dobře utěsněna, může před průnikem virů
chránit obousměrně, tvrdí.
Podle Asociace nanotechnologického materiálu ČR ale nemá zákazník absolutně šanci odhalit, že
si nekupuje nanoroušku, ale obyčejnou ústenku. „Nanovlákno je
doslova slabounká pavučinka, kterou odhalí jenom elektronové mikroskopy. To je stroj za miliony korun,“ řekl LN Pavel Malúš, mluvčí
asociace.
Spotřebitelé se podle Malúše
nemohou rozhodovat ani podle
ceny. Falešná nanorouška může
být dokonce i dražší. „Paradoxní

POZOR NA FALEŠNÉ
NANOROUŠKY
Roušky značek TNG,
Vinatex a Smart Shield
neobsahují nonotextilie,
jak zjistila Technická
univerzita v Liberci.

Chrání nositele i ostatní lidi.

Běžná cena: 150 až 500 Kč

Foto archiv MAFRA / šk

je, že i když se nejedná o zdravotnické prostředky, tak je možné je
zakoupit i v lékárnách. Byl jsem
v lékárně Magistra na Karlově náměstí v Praze a tam prodávají výrobek značky Vinatex. To je jedna ze tří roušek, která v testu univerzity propadla. Jdete do lékárny, kde čekáte, že vám lékárník
neprodá něco, co je podvod. Tím,
že jdou to vzdělaní lidé, tak
prostě nepochybujete,“ dodal.
Drtivé většině výrobců se totiž
nevyplatí zdravotnická certifika-

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

JIŽ 19 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ

Celé portfolio našich nemovitostí najdete na www.e-ﬁnance.eu.

Běžná cena:
400 až 800 Kč

Vyrábí se ze speciálních nanomateriálů a může dosáhnout
úrovně ochrany jako respirátor třídy FFP3 – tedy může zachytit
drtivou většinu pevných a virových částic vyskytujících se ve
vzduchu. Ústenka není nebezpečná pro okolí, protože nemá ventil.

DLUHOPISY PRO OBČANY

Obchodní galerie, Jihlava

Mají účinnost od asi 95 po 99,9
procenta, přidělají se na obličej na způsob
bandity, který chce přepadnout dostavník.
Doporučují se sportovcům, astmatikům
nebo obrýleným, lépe se v nich dýchá,
protože zdola nepřiléhají k bradě. Jednou
za čas je třeba šátek vyprat.

Nanorouška

inzerce

Zámek Račice, přestavba

-0,52 %

LIDOVÉ NOVINY

Úterý 3. listopadu 2020

5,6%
ROČNÍ ÚROK

Investice od 30 000 Kč
Roční úrok 4,5 % u tříletých
a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů

Možnost předčasného splacení
Upsání a převod bez poplatků
Osobní i elektronická objednávka
Objednání dluhopisů: www.e-ﬁnance.eu nebo
+420 515 555 555

Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-ﬁnance.cz/dluhopisy-informace.

Česká národní banka schvaluje prospekt dluhopisového programu pouze z hlediska toho, že splňuje normy týkající se úplnosti,
srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá nařízení (EU) 2017/1129. Toto schválení by se nemělo chápat jako potvrzení kvality
cenných papírů, které jsou předmětem tohoto prospektu. Investoři by měli provést své vlastní posouzení vhodnosti investování do
těchto cenných papírů. • Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, než-li učiní investiční rozhodnutí, aby tak
plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

ce. Pouze Nano Medical, což je
dceřiná společnost Trioly, a zlínská firma Spur mají tuto certifikaci. Registrace ale není povinná
a nevztahuje se na ni zákon.
„Nanorouškou tak můžete nazývat cokoliv a kdykoliv, dokud
vás někdo neklepne přes prsty,“
vysvětlil Malúš, podle kterého se
mohou spotřebitelé spolehnout
na všechny výrobce, které sdružuje nanotechnologická asociace.
V Česku se přitom už od jarní,
první vlny koronaviru diskutuje

o tom, co vlastně je a co není
„nano“. Důkazem je i spor mezi
českým výrobcem Spur a dovozcem roušek TNG, firmou REMOSKA. Ten nakonec skončil
omluvou a závazkem, že REMOSKA nebude dál používat
u roušek označení „nano“.
„Bude jich víc“
Jde tak hlavně o velký byznys, zejména nyní, kdy Česko prožívá dílčí lockdown a počty nakažených
mezi nejohroženějšími skupinami

rostou. A s nimi i hlad zákazníků
po ochranných pomůckách.
I proto Technická univerzita
v Liberci v rámci objektivity použila slepý test. Vědci, kteří test
prováděli, neznali výrobce, zemi
původu ani další údaje. Vzorky
označené A až F testovaly souběžně dvě laboratoře. „Byl to náhodný výběr mezi třemi tuzemskými
a třemi zahraničními výrobky.
Univerzita odhalila pouze tři, což
znamená, že jich bude ve skutečnosti daleko více,“ dodal Malúš.

Schodek rozpočtu se dál
rekordně prohlubuje
PRAHA Schodek státního rozpočtu

ke konci října stoupl na 274 miliard korun ze zářijových 252,7 miliardy korun. Loni ke konci října
byl schodek 19,6 miliardy korun.
Informovalo o tom včera ministerstvo financí. Letošní říjnový výsledek je nejhorší od vzniku České republiky. Dosud byl ke konci října
nejvyšší schodek rozpočtu v roce
2009, a to 138,1 miliardy korun.
Příjmy rozpočtu ke konci října
meziročně klesly o 42,3 miliardy
na 1,18 bilionu korun. Daňové příjmy včetně pojistného na sociální
zabezpečení se snížily meziročně
o 61,2 miliardy na 1,02 bilionu korun. Výdaje rozpočtu meziročně
stouply o 212,1 miliardy na
1,45 bilionu korun.

Ministerstvo zároveň informovalo, že ze státního rozpočtu na
boj s pandemií koronaviru šlo ke
konci října 168,9 miliardy korun.
Přímá opatření například v podobě kompenzačních bonusů, programů Antivirus a dalších programů
si vyžádala 102,6 miliardy korun.
Odklad záloh daní vyčíslil resort
na 22,4 miliardy a výdaje na zdravotnictví v podobě nákupu ochranných prostředků, odměn zdravotníkům nebo oddlužení vybraných nemocnic na 43,8 miliardy korun.
Inkaso daně z příjmu právnických osob ke konci října kleslo
meziročně o 18,3 miliardy na
81 miliard korun. Důvodem je podle ministerstva především prominutí červnové zálohy na daň z pří-

jmů právnických osob, možnost
individuálního stanovení odlišných záloh daně nebo zpětné
uplatnění daňové ztráty.
Inkaso daně z přidané hodnoty
kleslo o 3,3 miliardy na 236,6 miliardy korun. V tomto případě se
především negativně projevil meziroční pokles maloobchodních tržeb. Příjem tlumily i nižší sazby
daně u pravidelné hromadné dopravy od loňského února, na teplo
a chlad od letošního ledna a na
stravovací služby a další služby
a zboží od letošního května a července.
Sněmovna kvůli dopadům šíření koronaviru 8. července zvýšila
letošní schodek rozpočtu na
500 miliard korun.
čtk

