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KURZY MĚN*
Měna Hodn. % t/t

CZK/EUR 27,050 0,11

CZK/USD 24,526 0,62

CZK/GBP 34,273 -2,12

USD/EUR 1,102 -0,54

CHF/EUR 1,093 -0,82
*) Kurzy devizového trhu z předchozího
dne obchodování k 17:00.

BURZA
Akcie Hodn. % t/t

CETV 58,65 -0,09

ČEZ 366,00 -2,66

ERSTE 665,90 -0,61

Fortuna 96,90 -2,61

Kofola 465,00 1,06

KB 4705,00 -3,29

NWR 0,08 14,29

O2 C. R. 254,50 3,88

Pegas 730,50 -0,73

PM 13169,00 1,30

PLG 213,00 0,00

STOCK 51,50 -0,10

TMR 631,60 0,00

UNI 165,95 0,58

VIG 562,30 -4,21

PX 865,67 -1,46

Firemní investice - průmysl a výroba

ENERGO-PRO investovala do Litostroje Power 23,5 mil. eur

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Více informací

Česká skupina ENERGO-PRO investovala do koupě slovinského výrobce turbín Litostroj
Power 23,5 mil. eur. Pro ČIANEWS to uvedla mluvčí Hana Hikelová. Litostroj Power vykázal
v roce 2015 čisté tržby ve výši přesahující 32 mil. eur. Uzavřela také nové kontrakty za více
než 70 mil. eur, z toho 58 % v Evropě, okolo 20 % v Americe, 13 % v Asii a 9 % v Africe.

Siempelkamp rozšíří závod v Blatnici

pondělí 22. únor  | ČIANEWS | Více informací

Německá strojírenská firma Siempelkamp plánuje rozšířit svůj výrobní závod v Blatnici v Kraji
Vysočina. Záměrem je výstavba nové budovy, kde budou kompletovány jednotlivé
komponenty včetně elektronických a pneumatických systémů. Hans Fechner, mluvčí
společnosti G. Siempelkamp, uvedl, že rozšířením chce společnost pokračovat v produkci
výrobků za konkurenční ceny. Firma se zaměřuje mj. na demontáž jaderných elektráren,
výrobu kontejnerů na převoz jaderného odpadu nebo na díly pro letecký průmysl.

RYOR plánuje výstavbu nové haly v Kyšicích u Kladna

středa 24. únor  | ČIANEWS |  Ptáme se za Vás

Český výrobce kosmetiky RYOR plánuje výstavbu nové haly v Kyšicích u Kladna, kde dojde
k rozšíření stávajícího výrobního areálu za přibližně 11 mil. Kč. V souvislosti s tím vzniknou
dvě nová pracovní místa. Na dotaz ČIANEWS to uvedla Lucie Gajdová z marketingového
oddělení s tím, že společnost expanduje také na zahraniční trh. Aktuálně vyváží do 16 zemí
světa.

Hamé investuje do rozvoje výroby 200 mil. Kč

úterý 23. únor  | ČIANEWS | Více informací

Hamé investuje v roce 2016 do výroby 200 mil. Kč. V plánu má rozvoj a výrobu hotových jídel
v závodě v Hněvotíně nebo rozvoj nových masových produktů v plastových a skleněných
obalech. Firma se snaží modernizovat i své prodejní kanály. Meziroční nárůst tržeb o desítky
procent zaznamenal firemní e-shop. V prosinci 2015 byla též otevřena v pořadí třetí
reprezentační prodejna Hamka, tentokrát v Babicích na Uherskohradišťsku.

AGROFERT investuje 310 mil. eur do výrobny čpavku na Slovensku

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více informací

Koncern AGROFERT investuje 310 mil. eur do nové jednotky na výrobu čpavku v chemickém
závodě Duslo na Slovensku. Výrobna Čpavek 4 bude uvedena do provozu na začátku roku
2018. Výrobní kapacita bude 1 600 tun denně. Duslo požádalo o investiční pobídku v podobě
daňové úlevy ve výši 58 mil. eur. Projekt umožní zachování minimálně 1800 pracovních míst
v závodě a dalších stovek ve společnostech navázaných na jeho aktivity.

Theta Energy Group plánuje investici do elektrárny ve Vojanech

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS |  Ptáme se za Vás

Slovenské elektrárne jsou připraveny analyzovat prezentovaný investiční záměr americké
společnosti Theta Energy Group do elektrárny ve Vojanech. Na dotaz ČIANEWS to uvedla
mluvčí společnosti Slovenské elektrárne Janka Burdová s tím, že společnost hledá udržitelná
řešení pro její provozování. Investovala mj. více než 50 mil. eur do společného spalování
biomasy, modernizace a rekonstrukce pátého bloku EVO.

ČEZ vidí potenciál ve větrných parcích v Polsku či SRN

úterý 23. únor  | ČIANEWS |  Ptáme se za Vás

Skupina ČEZ plánuje cílit zahraniční investice na státy, které jsou kulturně a politicky blízké
České republice. Mluvčí ČEZ Barbora Půlpánová na dotaz ČIANEWS sdělila, že se zajímavě
jeví stavba větrných parků na severu Polska či Německa, které nabídnou zajímavou
návratnost. Příkladem je naplňování strategie rozvoje obnovitelných zdrojů díky spolupráci
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s německou skupinou Aquila Capital, která bude pro ČEZ vyhledávat možné investiční
příležitosti do větrných farem, které mohou v horizontu pěti let dosáhnout řádu jednotek
stovek mil. eur. Celková kapacita by mohla být kolem 120 MW.

Pivovar Zubr investuje do změny obalových materiálů

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS

Pivovar Zubr bude v roce 2016 investovat do zásadní změny obalových materiálů. V létě
budou představeny nové pivní lahve a redesignované přepravky. Pro ČIANEWS to uvedl
ředitel pivovaru Zubr Tomáš Pluháček s tím, že v minulosti investice v řádech stovek milionů
korun směřovaly do výrobních technologií, automatických stáčecích linek a vybudování
nových skladů.

Pivovar BERNARD vymění technologii šrotování sladu

pátek 19. únor  | ČIANEWS |  Ptáme se za Vás

Rodinný pivovar BERNARD připravuje výměnu technologie šrotování sladu a pracuje na
robotizaci přesouvání KEG sudů na plnicí linku. Pro ČIANEWS to uvedl PR manažer Zdeněk
Mikulášek s tím, že kromě rozšíření kapacity ležáckého sklepa o 5 280 hl na 31 680 hl pivovar
také zvýšil budovu varny a po krátké uzavírce otevřel 15. února 2016 rekonstruovanou
značkovou prodejnu v Humpolci.

Firemní investice – stavebnictví a nemovitosti

J&T REAL ESTATE zahájil stavbu centra Rustonka

pondělí 22. únor  | ČIANEWS | Více informací

Developer J&T REAL ESTATE zahájil v pražském Karlíně stavbu administrativního centra
Rustonka. Celkem tři budovy nabídnou přes 33 tisíc m2 kancelářských prostor. Součástí
komplexu jsou odpočinkové zóny, kavárny a restaurace, dostatek zeleně a také terasy, které
jsou určeny pro práci i odpočinek. Dokončení první etapy je naplánováno na začátek roku
2017. Informovala o tom skupina GEOSAN, která se podílí na výstavbě. Investiční náklady se
odhadují na 84 mil. eur.

PSG-International zahájila práce v areálu zámku Roztěž

pondělí 22. únor  | ČIANEWS | Více informací

Společnost PSG-International zahájila spolupráci se společností Casa Serena na projektu
dostavby areálu zámku Roztěž nedaleko Kutné Hory. Staveniště bylo převzato v polovině
února 2016 a práce by měly trvat do listopadu 2016. Bude rozšířeno zázemí a možnosti
využití volnočasových aktivit. Generálním dodavatelem stavby je firma PSG-International.

Central Group: Nikolajka má v nabídce 120 nových bytů

úterý 23. únor  | ČIANEWS | Více informací

Central Group má v současnosti v projektu Rezidence Park Nikolajka v Praze v nabídce
120 dokončených bytů. Generální ředitel Dušan Kunovský uvedl, že v dokončené stavbě jsou
prostředky v řádu několika set milionů korun. Za necelých pět měsíců, co je projekt v prodeji,
má své majitele téměř 40 % bytů.

ČS: Karlovy Vary vypsaly výběrové řízení na Alžbětiny lázně

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více informací

Město Karlovy Vary zahájilo výběrové řízení na dodavatele, který zajistí celkovou revitalizaci
komplexu Alžbětiných lázní. Ten následně zajistí i dlouhodobý provoz zaměřený na
poskytování lázeňské péče a ubytovacích služeb. Finanční příspěvek města na revitalizaci
komplexu je stanoven na maximální výši 300 mil. Kč. Informovala o tom Česká spořitelna
(ČS), jež má aktivní mandát asistovat městu s přípravou a realizací výběrového řízení.

PAK odsouhlasil projekty přeshraniční spolupráce s Polskem

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Více informací

Pardubický kraj (PAK) odsouhlasil několik projektových záměrů v rámci přeshraniční
spolupráce v programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Na české straně se jedná mj.
o modernizaci silnic z Boříkovic do Červené Vody za zhruba 74 mil. Kč a z Mladkova do
Jablonného nad Orlicí za 125 mil. Kč. Cílem projektů je zlepšení dostupnosti Králického
Sněžníku.
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MSK zahájil řízení k areálu STOW ČR

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Detaily projektu

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (MSK) oznámil zahájení zjišťovacího řízení k záměru
CTPark Karviná - hala KRN1 z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA). Oznamovatelem
záměru, který spočívá ve vybudování areálu o výměře 25 360 m2 pro společnost STOW ČR, je
MADT Bohemia. Dotčeným územním samosprávným celkem je statutární město Karviná.

VYS zahájil rekonstrukci Nemocnice Jihlava za 308 mil. Kč

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Více informací

Kraj Vysočina (VYS) zahájil rekonstrukci interního pavilonu E Nemocnice Jihlava. Práce na
všech osmi patrech budou stát 308 mil. Kč. Dojde také na opravy všech inženýrských sítí.
Zmodernizovaný pavilon bude mít maximální kapacitu 331 lůžek. Oznámil to VYS s tím, že na
rekonstrukci se podílí dodavatelské sdružení společností PSJ a Podzimek & synové.

Firemní investice – technologie a služby

Pražská plynárenská vybuduje dalších 17 stanic CNG

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více informací

Bonett Gas Investment provozuje v ČR celkem 18 čerpacích stanic CNG. V Ostavě a Brně
společnost dle Václava Holovčáka, místopředsedy představenstva Bonett, vybudovala stanice
s výkonem více než 4 tis. m3 plynu za hodinu. Každá z nich denně plní přes 100 autobusů.
Pražská plynárenská (PP) vlastní a provozuje nyní pět CNG stanic. Vloni zahájila realizaci tří
nových stanic včetně mimopražských Mirošovic. Dalších 14 stanic plánuje, vybudovány
budou především v blízkosti čerpacích stanic. Informoval o tom Český plynárenský svaz,
jehož jsou společnosti členy.

VSHosting připravuje stavbu ekologické serverovny

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více informací

Společnost VSHosting připravuje po loňském otevření datacentra ServerPark stavbu další
serverovny ServerPark 2. Její výstavba by měla začít v roce 2018 a bude skýtat kapacitu až
200 serverových racků, které budou zaplňovány v 5 fázích po 40 skříních. Nové datové
centrum o rozloze 1700 m2 bude využívat systém freecoolingu až 95 % času. Na rozdíl od
prvního datacentra bude ServerPark 2 využíván pro managed a dedikované servery a
cloudovou infrastrukturu.

ZOOT bude hledat investora s 250 až 280 mil. Kč

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více informací

Internetový obchod s módou ZOOT bude ve 2Q a 3Q 2016 hledat nového investora.
Dodatečný kapitál by měl činit 250 až 280 mil. Kč. Uvedl to spolumajitel a finanční ředitel Petr
Ladžov. Dodal, že společnost plánuje expandovat do Polska, případně i do Německa.

Jihomoravský kraj hodlá pořídit nové vlaky za 7,1 mld. Kč

pondělí 22. únor  | ČIANEWS

Zastupitelé Jihomoravského kraje schválili záměr na pořízení nových železničních
elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje s využitím prostředků Operačního
programu Doprava do výše 7,1 mld. Kč. Na této investici do nových železničních jednotek by
se kraj měl dle vlastního sdělení podílet 15% spolufinancováním, což představuje částku
1,06 mld. Kč. Českým drahám končí smlouva s krajem v roce 2019. Nové jednotky by tak
měly být nasazeny do provozu po tomto termínu.

Vodojem a čerpací stanice v Předlicích projdou rekonstrukcí

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Více informací

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje rekonstrukci vodojemu a čerpací stanice
v Předlicích, jež jsou částí krajského města Ústí nad Labem. SVS pro rok 2016 naplánovala
celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických, a to o celkovém objemu investic
106,3 mil. Kč bez DPH.

ČEZ Teplárenská dala na zajištění dodávek 1 mld. Kč

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Více informací

ČEZ Teplárenská vynaložila v letech 2011 až 2015 téměř 1 mld. Kč na zajištění komplexních
dodávek tepla odběratelům na severu Čech. Společnost má celkem 7 500 míst, z nichž se
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téměř polovina nachází v Ústeckém kraji. Uvedl to generální ředitel firmy Petr Hodek. Dodal,
že počet zákazníků dosahuje 4 500.

TONAK s obratem přes 440 mil. Kč rozšíří obchodní síť

úterý 23. únor  | ČIANEWS | Více informací

TONAK, tuzemský výrobce klobouků, vykázal za rok 2015 obrat přes 440 mil. Kč. Továrna
v Novém Jičíně vyrobila téměř 410 tisíc plstěných klobouků a polotovarů. Ve strakonickém
závodu bylo vyrobeno 1,7 milionu baretů, pletených čepic, fezů a štump. Plných 90 %
produkce směřovalo do zahraničí, mj. do Bolívie, Austrálie, USA nebo Izraele. V září 2015
TONAK otevřel novou reprezentativní prodejnu Flagship Store v Praze. V roce 2016 se chce
firma zaměřit na další rozšiřování maloobchodní sítě v ČR a na posilování značky.

ZOOT otevře 15 Výdejen radosti

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více informací

Internetový obchod s módou ZOOT plánuje v roce 2016 zřídit celkem 15 nových Výdejen
radosti. Uvedl to spolumajitel společnosti Ladislav Trpák. Dodal, že v současné době je v ČR
celkem 14 poboček a na Slovensku a v Rumunsku tři. Výdejny radosti používá sedm z deseti
zákazníků společnosti.

SYNER staví pro HELICAR novou opravárenskou dílnu

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více informací

Firma SYNER staví v obci Měšice u Prahy pro přepravní společnost HELICAR novou
opravárenskou dílnu pro nákladní auta a související dvoupodlažní administrativní zázemí.
Jednopodlažní, 10 m vysoká hala je navržena tak, aby se do ní vešly montážní jámy,
diagnostika vozidel, zvedáky, klempířská dílna i myčka nákladních vozů. Stavba má být
dokončena v létě 2016.

Pražská plynárenská Distribuce investuje 680 mil. Kč

středa 24. únor  | ČIANEWS |  Ptáme se za Vás

Plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy Pražské
plynárenské Distribuce pro rok 2016 činí 680 mil. Kč. Pro ČIANEWS to uvedl tiskový mluvčí
Miroslav Vránek s tím, že Pražská plynárenská letos kromě různých cenových
produktů rozšíří doplňkové služby v oblasti modernizace otopných systémů, asistenčních
služeb, bezpečného a efektivního provozu energetických zařízení apod. Firma letos také
plánuje uvést do provozu šest nových CNG plnicích stanic a alternativní využití zemního
plynu.

PRE investuje do obnovy a rozvoje sítě 1,5 mld. Kč

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS |  Ptáme se za Vás

Pražská energetika (PRE) v roce 2016 investuje do obnovy a rozvoje energetické sítě,
především do posílení některých oblastí v Praze, např. v Karlíně. Investice se budou podobně
jako každý rok pohybovat okolo 1,5 mld. Kč. Pro ČIANEWS to uvedl tiskový mluvčí PRE Petr
Holubec s tím, že v roce 2015 lidé nejvíce využívali produkty s nízkou cenou elektřiny a
dalšími benefity (např. produkt bez poplatku za odběrné místo nebo s určitým počtem
kilowatthodin zdarma) zafixované na dva nebo tři roky.

VMG budují v Dubaji CNG stanice za 80 mil. Kč

pátek 19. únor  | ČIANEWS |  Ověrujeme za Vás

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP (VMG) budují v Dubaji čtyři čerpací CNG stanice pro
společnost ENOC. Hodnota zakázky dosahuje 80 mil. Kč. Na dotaz ČIANEWS to uvedla mluvčí
VMG Eva Kijonková s tím, že zprovoznění je plánováno na březen 2016. Dodala, že
společnost chce v rámci trhu Spojených arabských emirátů pokračovat v budování stanic a
obslužných systémů k nim.

Sichuan Airlines obsluhují novou linku do Číny

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více informací

Provoz přímého charterového spoje mezi Prahou a čínským městem Čcheng-tu byl oficiálně
zahájen 25. února 2016. Přímou linku bude zajišťovat společnost Sichuan Airlines, která
požádala Úřad pro civilní letectví Číny o schválení pravidelných letů dvakrát týdně, a to ve
čtvrtek a v neděli. Oznámil to Středočeský kraj (STČ) s tím, že plánuje v roce 2016 v Praze
otevření pobočky Sichuan Airlines a recipročně otevře své zastoupení v Čcheng-tu.

      PRO VAŠE POZNÁMKY

http://www.tonak.cz/media/tiskove-zpravy/tonak-predstavi-na-veletrhu-v-brne-novou-kolekci-k-a8511510
http://www.tonak.cz/media/tiskove-zpravy/tonak-predstavi-na-veletrhu-v-brne-novou-kolekci-k-a8511510
http://www.cianews.cz/cs/1848996-zoot-potvrzuje-nastup-mody-online-loni-prodal-obleceni-temer-za-pul-miliardy
http://www.cianews.cz/cs/1848996-zoot-potvrzuje-nastup-mody-online-loni-prodal-obleceni-temer-za-pul-miliardy
http://www.syner.cz/tiskove-zpravy/opravarenska-hala-s-modernim-zazemim/
http://www.syner.cz/tiskove-zpravy/opravarenska-hala-s-modernim-zazemim/
http://www.cianews.cz/cs/1852179-vysledek-spoluprace-stredoceskeho-kraje-s-provincii-s-cchuan-otevreni-prime-letecke-linky-praha-ccheng-tu
http://www.cianews.cz/cs/1852179-vysledek-spoluprace-stredoceskeho-kraje-s-provincii-s-cchuan-otevreni-prime-letecke-linky-praha-ccheng-tu
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      Reklama    

Dotace a podpory

M. Singer: ČR by mohla od EIB získat až 5 mld. Kč

pondělí 22. únor  | ČIANEWS

Evropská investiční banka (EIB) by mohla v České republice podpořit investice až do výše
5 mld. Kč. V rámci mezinárodní konference Investiční plán pro Evropu to uvedl guvernér
České národní banky (ČNB) Miroslav Singer s tím, že únorové otevření pobočky EIB v Praze
stojí za pozornost i z pohledu podpory růstu české ekonomiky.

M. Jurečka podepsal zpřesnění Pravidel pro poskytování dotací

úterý 23. únor  | ČIANEWS | Více informací

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka (KDU-ČSL) podepsal 23. února 2016 zpřesnění
Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu
rozvoje venkova ČR pro kontinuální příjem žádostí v operaci Pozemkové úpravy. Příjem
žádostí byl zahájen 22. února 2016.

MŽp schválilo 334 mil. Kč pro pro vodohospodářské projekty

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Více informací

Ministerstvo životního prostředí (MŽp) schválilo udělení podpory z OPŽP 2014-2020 jednomu
vodovodnímu a deseti kanalizačním projektům. Dotaci získá 11 projektů v osmi okresech.
Fázovací projekty umožnily žadatelům rozdělit projekt a na první jeho část čerpat dotaci ještě
z OPŽP 2007–2013. Z nového OPŽP teď budou dofinancovány částkou 334 mil. Kč.

V. Jourová: Investiční plán pro Evropu posílí růst ekonomiky

pondělí 22. únor  | ČIANEWS

Investiční plán pro Evropu může posílit růst české ekonomiky a vytvořit v tuzemsku další
pracovní místa. V rámci mezinárodní konference Investiční plán pro Evropu to uvedla
eurokomisařka Věra Jourová (ANO) s tím, že Evropské centrum pro investiční poradenství již
eviduje čtyři projekty z České republiky. Prostřednictvím Evropského fondu pro strategické
investování by mělo být uvolněno v následujících letech alespoň 315 mld. eur na
energetickou účinnost, dopravu, výzkum či zdravotnictví.

W. Hoyer: EFSI může podpořit 150 startupů v ČR

pondělí 22. únor  | ČIANEWS

Evropský fond pro strategické investice (EFSI) umožňuje realizovat i rizikovější projekty, které
by nebylo možné jinak finančně zajistit. V České republice by mohl podpořit zhruba
150 startupů částkou více než 4 mld. Kč. V rámci mezinárodní konference Investiční plán pro
Evropu to uvedl prezident Evropské investiční banky Werner Hoyer. Za šest měsíců svého
fungování podpořil EFSI investice za zhruba 50 mld. eur. Celkem by mělo být v rámci
projektu poskytnuto na investice 315 mld. eur.

L. Baranyay: EFSI cílí hlavně na energetiku a SME

pondělí 22. únor  | ČIANEWS

Evropský fond pro strategické investice (EFSI) cílí 30 % celkových zdrojů na oblast energetiky.
Dalších 30 % by mělo jít na podporu malých a středních podniků (SME). Zhruba 20 % bude
vynaloženo na oblast dopravy a 10 % na digitální infrastrukturu. Na mezinárodní konferenci
Investiční plán pro Evropu to uvedl viceprezident Evropské investiční banky László Baranyay.
Celkem by mělo být v rámci EFSI k dispozici zhruba 315 mld. eur.

      PRO VAŠE POZNÁMKY

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/aktualizace-pravidel-pro-operaci-4-3-1.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/aktualizace-pravidel-pro-operaci-4-3-1.html
http://www.mzp.cz/cz/news_160219_fazovaci
http://www.mzp.cz/cz/news_160219_fazovaci
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TA ČR uzavřela partnerství a americkou National Science Foundation

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Více informací

Technologická agentura České republiky (TA ČR) uzavřela partnerství americkou agenturou
National Science Foundation (NSF). To umožní zapojení ČR do programu PIRE (Partnerships
for International Research and Education), jímž NSF financuje mezinárodní spolupráci ve
výzkumu a vývoji. Program PIRE existuje dle sdělení TA ČR od roku 2005. Během pěti
vypisovaných kol (v dvouletých cyklech) podpořila NSF 76 projektů průměrnou částkou okolo
4,5 mil. USD na projekt.

Praha zahájila program Kotlíkové dotace

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Více informací

Hlavní město Praha zahájilo 18. února 2016 program Kotlíkové dotace Praha na pořízení
ekologického vytápění v domácnostech. Radní Jana Plamínková (STAN) uvedla, že Praha
obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterým Ministerstvo životního prostředí ČR
stanovilo minimální počet 160 realizovaných dílčích projektů fyzických osob do konce roku
2018. Celková alokace finančních prostředků činí 23,7 mil. Kč. Zájemci mohou žádat od 21.
března 2016 do 29. prosince 2017.

Praha rozdělí dalších 23,94 mil. Kč z hazardu

pondělí 22. únor  | ČIANEWS | Více informací

Městská rada projednala poskytnutí dotace ve výši 23,944 mil. Kč městským částem hl. m.
Prahy z finančních prostředků obdržených jako odvod z loterií za období od 1. 10. do 31. 12.
2015. Za rok 2015 obdržela Praha odvody z výherních hracích přístrojů a jiných technických
herních zařízení v celkové výši téměř 717 mil. Kč (v roce 2014 to bylo více než 769 mil. Kč).
Informoval o tom Magistrát hl. m. Prahy.

Praha rozdělí více než 415 mil. Kč na rozvoj vzdělávání

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Více informací

Pražští radní vyslovili souhlas s návrhem na rozdělení rozpočtové rezervy ve výši 430 mil. Kč
určené na investiční dotace městským částem. Návrh ještě musí schválit pražské
zastupitelstvo. Z celkové výše rezervy tvoří bezmála 97 % dotace směřující do oblasti školství.
Uvedl to náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) s tím, že tak budou moci vzniknout tisíce
nových míst v základních a mateřských školách.

Grantová agentura České republiky podpoří další projekty

úterý 23. únor  | ČIANEWS | Více informací

Předsednictvo Grantové agentury České republiky rozhodlo o udělení dalších standardních
grantových projektů, dodatečně podpořených z finanční rezervy. Úspěšnost u standardních
grantových projektů je 27,8 %. Mezi projekty je mj. Rozhodování ve stavebnictví na základě
hodnocení rizik nebo miRNA a biochemické dráhy v epilepsii.

MPSV chce zlepšovat opatření podporující zaměstnanost

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více informací

Vláda ČR projednala 24. února 2016 materiál mapující průběžné plnění opatření, která mají
pomoci řešit problémy na trhu práce v ČR. Jednotlivá opatření pomáhají především se
zvyšováním efektivity podpory vytváření nových pracovních míst a upravují systém
rekvalifikací. Týkají se také rozšíření oblastí, kam se mohou poskytovat investiční pobídky.
Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) informovala, že cílem jejího
resortu (MPSV) je zlepšovat opatření, která již nyní v praxi pomáhají lidem najít a udržet
pracovní místa. Rovněž byla prodloužena doba, po kterou bude možné takto vzniklá místa
spolufinancovat.

HK ČR: ČR by mohla přijít o 80 mld. Kč z fondů

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více informací

Česká republika by mohla přijít o možnost čerpání zhruba 80 mld. Kč ze strukturálních
a investičních fondů v případě, že nedosáhne energetických úspor, ke kterým se zavázala
Evropské unii. Důsledkem by mohl být také růst cen energií pro domácnosti a firmy.
Informovala o tom Hospodářská komora ČR. Dle komory vykázala ČR realizované úspory
energie v soukromém i veřejném sektoru za první dva roky plnění pouze 3,5 % celkového
závazku do roku 2020. Minimálně to mělo být 25 %.

      PRO VAŠE POZNÁMKY

https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/704-ta-cr-podepsala-letter-of-intent-s-americkou-agenturou-national-science-foundation.html
https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/704-ta-cr-podepsala-letter-of-intent-s-americkou-agenturou-national-science-foundation.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/kotlikove_dotace_pro_prazany_vyhlaseny.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/kotlikove_dotace_pro_prazany_vyhlaseny.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_rozdeli_dalsich_23_944_mil_kc_z.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_rozdeli_dalsich_23_944_mil_kc_z.html
http://www.cianews.cz/cs/1843781-praha-rozdeli-vice-nez-415-milionu-korun-na-rozvoj-predskolniho-a-zakladniho-vzdelavani
http://www.cianews.cz/cs/1843781-praha-rozdeli-vice-nez-415-milionu-korun-na-rozvoj-predskolniho-a-zakladniho-vzdelavani
https://gacr.cz/rozhodnuti-o-udeleni-dalsich-standardnich-grantovych-projektu/
https://gacr.cz/rozhodnuti-o-udeleni-dalsich-standardnich-grantovych-projektu/
http://www.cianews.cz/cs/1849431-zprava-o-plneni-aktivizacnich-opatreni-k-reseni-nepriznive-situace-na-trhu-prace
http://www.cianews.cz/cs/1849431-zprava-o-plneni-aktivizacnich-opatreni-k-reseni-nepriznive-situace-na-trhu-prace
http://www.komora.cz/aktualni-zpravodajstvi/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2016/necinnost-vlady-pri-plneni-narodniho-zavazku-zvysovani-energeticke-ucinnosti-ohrozuje-ekonomickou-budoucnost-zeme.aspx
http://www.komora.cz/aktualni-zpravodajstvi/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2016/necinnost-vlady-pri-plneni-narodniho-zavazku-zvysovani-energeticke-ucinnosti-ohrozuje-ekonomickou-budoucnost-zeme.aspx
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Ministerstvo zemědělství podpoří nákup plemenných zvířat

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více informací

Ministerstvo zemědělství České republiky připravilo pro nákup plemenných zvířat 20 mil. Kč.
Cílem je zlepšení genetické hodnoty stád skotu, ovcí a koz. Zemědělci mohou o dotaci žádat
do 30. září 2016. Příjemci dotace musí při šlechtění a plemenitbě postupovat dle
schváleného šlechtitelského programu uznaného chovatelského sdružení.

MSK registruje žádosti o kotlíkové dotace v objemu 552,4 mil. Kč

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více informací

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (MSK) zaregistroval k 25. únoru 2015 celkem 4 219
žádostí o tzv. kotlíkové dotace, což odpovídá požadované částce 552,47 mil. Kč. Na krajský
úřad přitom přicházejí další žádosti o finance na výměnu neekologických kotlů. Vedení kraje
proto dle vlastního sdělení jedná s Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem
životního prostředí o navýšení dotačních prostředků o 250 mil. Kč.

Zlínský kraj poskytne 581,5 mil. Kč na sociální služby

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více informací

Zlínský kraj schválil 24. února 2016 rozdělení finanční podpory ve výši 581,5 mil. Kč mezi
téměř sto poskytovatelů sociálních služeb. Ze státního rozpočtu obdržel 588 mil. Kč. To je
meziročně o 50 mil. Kč více. Částka 6,5 mil. Kč je držena jako rezerva pro potřeby rozvoje
sociálních služeb v kraji.

JHČ: Finance na první vlnu dotací jsou vyčerpány

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více informací

Jihočeský kraj (JHČ) eviduje za měsíc přes 2 732 přijatých žádostí o kotlíkové dotace. Jejich
celková hodnota dosahuje 303 mil. Kč. Finanční prostředky určené pro první vlnu jsou tak
vyčerpány. Uvedl to náměstek hejtmana Jaromír Slíva (ČSSD).

JHM přispěl na vinařství a vinohradnictví 110 mil. Kč

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více informací

Jihomoravský kraj (JHM) přispěl na vinařství a vinohradnictví od roku 2010 celkem 110 mil.
Kč. Uvedl to hejtman Michal Hašek (ČSSD) v rámci valné hromady Svazu vinařů 24. února
2016. Dodal, že cílem v této oblasti je mj. rozšíření školních vinic a vinohradů, například
cestou nových odrůd.

OLK přijal první den 1 750 žádostí o kotlíkové dotace

úterý 23. únor  | ČIANEWS | Více informací

Olomoucký kraj zahájil 22. února 2016 příjem žádostí o finanční podporu na výměnu kotlů
na pevná paliva. Celkem bylo za první den přijato 1 750 žádostí o kotlíkové dotace. Žádosti
budou předkládány ke schválení Radě Olomouckého kraje. Příjem bude ukončen 13. května
2016.

MMR vypsalo dotační výzvu k rozvoji národních datových center

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více informací

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo koncem února 2016 novou výzvu
k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu. Na projekty
v oblasti elektronizace veřejné správy je připraveno více než 1,3 mld. Kč. Zájemci mohou
žádat o podporu na rozvoj, modernizaci a zvýšení dostupnosti komunikačních a
informačních systémů a infrastruktury případně na budování, rozvoj a modernizaci
národních datových center. Maximální výše celkových výdajů na jeden projekt je 250 mil. Kč.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 1 mil. Kč.

ČEB podpoří Papcel při obchodování v Rusku

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více informací

Dozorčí rada České exportní banky (ČEB) schválila 25. února 2016 poskytnutí odběratelského
úvěru pro Papcel. Společnost by měla dodat ruskému zákazníkovi papírenský stroj za více
než 1 mld. Kč. Projekt bude pojištěn u Exportní garanční a pojišťovací společnosti a jeho
realizace začne během roku 2016. Informovala o tom ČEB.

      PRO VAŠE POZNÁMKY

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/legislativa/novinky-v-legislative/
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/legislativa/novinky-v-legislative/
http://www.cianews.cz/cs/1852657-msk-kotlikove-dotace
http://www.cianews.cz/cs/1852657-msk-kotlikove-dotace
http://www.cianews.cz/cs/1850069-zastupitele-schvalili-prideleni-penez-poskytovatelum-socialnich-sluzeb-pro-letosni-rok
http://www.cianews.cz/cs/1850069-zastupitele-schvalili-prideleni-penez-poskytovatelum-socialnich-sluzeb-pro-letosni-rok
http://www.cianews.cz/cs/1852308-jihocesky-kraj-hlasi-ohledne-kotlikove-dotace-zatim-vyprodano
http://www.cianews.cz/cs/1852308-jihocesky-kraj-hlasi-ohledne-kotlikove-dotace-zatim-vyprodano
http://www.cianews.cz/cs/1849978-svaz-vinaru-resil-pripravovanou-novelu-vinarskeho-zakona
http://www.cianews.cz/cs/1849978-svaz-vinaru-resil-pripravovanou-novelu-vinarskeho-zakona
https://www.kr-olomoucky.cz/obrovsky-zajem-o-kotlikove-dotace-za-prvni-den-eviduje-olomoucky-kraj-1750-zadosti-aktuality-5225.html
https://www.kr-olomoucky.cz/obrovsky-zajem-o-kotlikove-dotace-za-prvni-den-eviduje-olomoucky-kraj-1750-zadosti-aktuality-5225.html
http://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2016/Na-modernejsi-a-dostupnejsi-systemy-verejne-spravy-je-z-IROP-pripraven
http://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2016/Na-modernejsi-a-dostupnejsi-systemy-verejne-spravy-je-z-IROP-pripraven
https://www.ceb.cz/kdo-jsme/pro-media/aktuality/2016/ceb-podpori-obchod-papcelu-do-ruska/
https://www.ceb.cz/kdo-jsme/pro-media/aktuality/2016/ceb-podpori-obchod-papcelu-do-ruska/
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Hospodářské výsledky

Česká spořitelna vykázala čistý zisk 14,3 mld. Kč

pátek 26. únor  | ČIANEWS | Více informací

Neauditovaný konsolidovaný čistý zisk České spořitelny počítaný dle mezinárodních
standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) k 31. prosinci 2015 meziročně klesl o 5,2 % na
14,3 mld. Kč. Provozní zisk meziročně poklesl o 7,6 % na 21,2 mld. Kč. Brutto klientské úvěry
se zvýšily o 5,9 % na 548,8 mld. Kč. Kapitálová přiměřenost Tier 1+2 za skupinu České
spořitelny dosáhla úrovně 21,3 %. Bilanční suma vzrostla o 6,3 % na 959,6 mld. Kč
z 902,6 mld. Kč.

Erste Group vykázala čistý zisk 968,2 mil. eur

pátek 26. únor  | ČIANEWS | Více informací

Čistý zisk Erste Group za rok 2015 vzrostl na 968,2 mil. eur. Provozní výnosy bankovní
skupiny Erste Group v roce 2015 vykázaly meziroční pokles o 1,5 % na 6,77 mld. eur. Čistý
úrokový výnos byl 4,44 mld. eur, příjmy z poplatků a provizí dosáhly 1,86 mld. eur. Celková
bilanční suma činila 199,7 mld. eur. Kmenový kapitál Tier 1 se zvýšil na 12,1 mld. eur. Celková
kapitálová přiměřenost vzrostla na 17,9 % (z 15,7 %).

M. Vojnar: Lumius očekává tržby ve výši 6,5 mld. Kč

úterý 23. únor  | ČIANEWS | Celý rozhovor |  Ptáme se za Vás

Společnost Lumius očekává za rok 2015 tržby ve výši 6,5 mld. Kč. Svým zákazníkům loni
dodala celkem 1,61 TWh elektrické energie a 2,70 TWh zemního plynu. Při prodeji obou
komodit má Lumius zhruba stejnou úspěšnost. V rozhovoru pro ČIANEWS to uvedl ředitel
firmy Miloň Vojnar s tím, že v roce 2016 odhaduje další pokles tržeb z důvodu klesajících cen
komodit.

České aerolinie přešly ze ztráty do zisku 223 mil. Kč

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Více informací

České aerolinie (ČSA) vykázaly za rok 2015 provozní zisk ve výši 250 mil. Kč. V roce
2014 skončily v provozní ztrátě 598 mil. Kč. Celkový výsledek hospodaření činil 223 mil. Kč
oproti ztrátě 631 mil. Kč v roce 2014. Na zlepšení výsledku mělo vliv snížení kapacity flotily,
vyšší utilizace letadel a snížení počtu zaměstnanců a provozních nákladů. Mezi další faktory
patřily nízké ceny paliva. Pro letošní rok plánuje přepravce provozní zisk ve výši 180 mil. Kč
v případě, že průměrná cena ropy nepřekročí úroveň 50 dolarů za barel a současně kurz
dolaru vůči koruně zůstane přibližně stejný jako dnes.

NWR vykázala ztrátu 223 mil. eur, CERCL opouští skupinu

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více informací

New World Resources (NWR) vykázala za rok 2015 meziroční pokles výnosů o 7 % na 630 mil.
eur. EBITDA činila -4 mil. eur oproti kladnému výsledku 11 mil. eur v roce 2014. Ztráta NWR
se prohloubila na 223 mil. eur z 21 mil. eur. Produkce uhlí klesla o 7 % na 8,02 mil. tun.
Prodeje se snížily o 4 % na 7,95 mil. tun uhlí. Předseda představenstva NWR Gareth Penny
v rámci výsledků informoval o dohodě s CERCL Mining Holdings (CERCL), která převede svůj
majoritní podíl ve skupině za nulovou protihodnotu na NWR, čímž usnadní její
restrukturalizaci. V souvislosti s tím rezignovali Peter Kadas a Charles Harman na své
ředitelské funkce ve všech společnostech skupiny NWR.

Čistý zisk ČMSS klesl o 5 pct na 1,1 mld. Kč

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více informací

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS) vykázala v roce 2015 čistý zisk ve výši 1,1 mld. Kč.
Jde o meziroční pokles o 5 %. Provozní zisk se zvýšil o 15 % na 1,95 mld. Kč. Čisté úrokové
příjmy meziročně vzrostly o 13 % na 2,57 mld. Kč, příjmy z poplatků klesly o 7 % na 618 mil.
Kč.

CTP dosáhlo v roce 2015 příjem nad 150 mil. eur

pondělí 22. únor  | ČIANEWS | Více informací

Hrubý příjem z pronájmu společnosti developera CTP bude v roce 2015 vyšší než dříve
plánovaných 150 mil. eur. V roce 2016 by se měl přiblížit hranici 180 mil. eur a v roce
2020 přesáhne částku 220 mil. eur. Vyplývá to z dosud neauditovaných výsledků společnosti.
Celková hodnota majetku by měla za loňský rok činit zhruba 2,66 mld. eur. Auditovaná
výroční zpráva bude zveřejněna na jaře.

      PRO VAŠE POZNÁMKY

http://www.cianews.cz/cs/1853686-fscs-tz-ceska-sporitelna-cisty-konsolidovany-zisk-za-rok-2015-dosahl-14-3-mld-kc-odrazi-silny-rust-uveru
http://www.cianews.cz/cs/1853686-fscs-tz-ceska-sporitelna-cisty-konsolidovany-zisk-za-rok-2015-dosahl-14-3-mld-kc-odrazi-silny-rust-uveru
http://www.erstegroup.com/en/Press/Press-Releases/Archive/2016/2/26/erste-group-posts-net-profit-of-EUR-968-million-in-2015~Strategie-Zahlen
http://www.erstegroup.com/en/Press/Press-Releases/Archive/2016/2/26/erste-group-posts-net-profit-of-EUR-968-million-in-2015~Strategie-Zahlen
http://www.cianews.cz/cs/1847132-milon-vojnar-lumius-ocekava-za-rok-2015-trzby-ve-vysi-6-5-mld-kc
http://www.cianews.cz/cs/1847132-milon-vojnar-lumius-ocekava-za-rok-2015-trzby-ve-vysi-6-5-mld-kc
http://www.cianews.cz/cs/1843331-ceske-aerolinie-vloni-dosahly-provozni-zisk-250-mil-kc
http://www.cianews.cz/cs/1843331-ceske-aerolinie-vloni-dosahly-provozni-zisk-250-mil-kc
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=221913&p=irol-newsRNSArticle&ID=2142515&highlight=
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=221913&p=irol-newsRNSArticle&ID=2142515&highlight=
http://www.cianews.cz/cs/1851189-cmss-loni-zvysila-provozni-zisk-o-15-proc-cisty-zisk-dosahl-1-1-miliardy
http://www.cianews.cz/cs/1851189-cmss-loni-zvysila-provozni-zisk-o-15-proc-cisty-zisk-dosahl-1-1-miliardy
https://data.ctpark.eu/sites/default/files/newspaper/pdf/CTP_News_I_2016.pdf
https://data.ctpark.eu/sites/default/files/newspaper/pdf/CTP_News_I_2016.pdf


NOVÉ INVESTICE TÝDENNÍ PŘEHLED – 26. února 2016 9

Skupina Allianz vykázala v roce 2015 výnosy 125,2 mld. eur

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Více informací

Skupina Allianz vykázala za rok 2015 výnosy ve výši 125,2 mld. eur. To je meziroční nárůst
o 2,4 %. Provozní zisk se zvýšil o 3,2 % na 10,7 mld. eur. Oliver Bäte, CEO Allianz SE, očekává,
že v roce 2016 skupina vygeneruje provozní zisk ve výši zhruba 10,5 mld. eur.

HERVIS Sport a móda vykázala tržby ve výši 890,29 mil. Kč

pondělí 22. únor  | ČIANEWS | Více v obchodním rejstříku

Společnost HERVIS Sport a móda vykázala za rok 2014 tržby za prodej zboží ve výši
890,29 mil. Kč. Vyplývá to z obchodního rejstříku.

Zisk před zdaněním mBank vzrostl o 16 pct na 279 mil. Kč

úterý 23. únor  | ČIANEWS | Více informací

Internetová mBank dosáhla v roce 2015 zisku před zdaněním 279 mil. Kč. Meziročně jde
o 16% nárůst. Objem nových hypoték se zvýšil o 25 %, objem spotřebitelských úvěrů o 41 %.
Vklady dosáhly 28,5 mld. Kč, což znamená nárůst o 15 %.

ZOOT chce udržet 100pct růst tržeb

středa 24. únor  | ČIANEWS

Internetový obchod s módou ZOOT plánuje v roce 2016 udržet přinejmenším 100% růst
tržeb. Provozní zisk by dle spolumajitele a finančního ředitele Petra Ladžova měl za rok 2016
činit 30 mil. Kč. V roce 2015 dosáhl e-shop tržeb ve výši 450 mil. Kč, z čehož Slovensko tvořilo
45 mil. Kč. V roce 2014 evidoval 180 mil. Kč.

BENEKOV očekává nárůst tržeb na 300 mil. Kč

úterý 23. únor  | ČIANEWS |  Ptáme se za Vás

Společnost BENEKOV očekává v roce 2016 nárůst tržeb na 300 mil. Kč, zatímco v roce
2015 vykázala 130 mil. Kč. Pro ČIANEWS to potvrdil Leopold Benda, ředitel
obchodně-ekonomického úseku s tím, že důvodem růstu je skutečnost, že segment
automatických kotlů na uhlí v roce 2016 dle odhadů meziročně poroste až trojnásobně díky
zájmu o kotlíkové dotace. Firma plánuje v letošním roce investovat do vývoje a nových
technologií.

E-shop VašeČočky.cz utržil 600 mil. Kč, plánuje 20pct růst

úterý 23. únor  | ČIANEWS | Více informací

Obrat prodejce kontaktních čoček VašeČočky.cz za rok 2015 dosáhl 600 mil. Kč, což
představuje meziroční nárůst o 20 %. Za růstem stojí i expanze do zahraničí, mj. do Řecka a
Rumunska. Zahraniční trhy tvoří zhruba 90 % z celkového obratu. Firma nově otevřela
e-shop v Bulharsku. Cílem pro rok 2016 je růst okolo 20 % a upevnění pozice na trzích.

Pivovar PERMON zvýšil výstav piva na 2 600 hl

úterý 23. únor  | ČIANEWS |  Ptáme se za Vás

Výstav Pivovaru PERMON v roce 2015 činil 2 600 hl, v roce 2014 to bylo 2 000 hl. Nejvíce
rostl segment svrchně kvašených piv, a to o 40 %. Pro ČIANEWS to uvedl jednatel pivovaru
Ladislav Sás s tím, že nejúspěšnějším produktem bylo nové pivo HOPPER.

Tržby skupiny Bohemia Energy vzrostly na 10,88 mld. Kč

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více informací

Energetická skupina Bohemia Energy zvýšila v roce 2015 tržby o 1% na 10,88 mld. Kč.
Koncem roku 2015 evidovala skupina celkem 769 816 zákazníků, což je meziročně o 5,6 %
více. Na tržbách se nejvíce podílela společnosti Bohemia Energy, a to 8,43 mld. Kč.
Následovaly Slovakia Energy s 1,79 mld. Kč a Comfort Energy s 0,65 mld. Kč. Jednatel
Bohemia Energy Jiří Písařík uvedl, že tržby významně ovlivnila především nezvykle teplá zima.

PSA ztrojnásobila hospodářský výsledek z provozní činnosti

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více informací

Skupina PSA Peugeot Citroën v roce 2015 ztrojnásobila hospodářský výsledek z provozní
činnosti na 2,73 mld. eur oproti 797 mil. eur v roce 2014. Obrat skupiny činil 56,32 mld. eur
oproti 53,30 mld. eur v roce 2014.

      PRO VAŠE POZNÁMKY

https://www.allianz.com/en/press/news/financials/business_results/160219_annual-results-media-conference-2016/
https://www.allianz.com/en/press/news/financials/business_results/160219_annual-results-media-conference-2016/
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=42471478&subjektId=492869&spis=141278
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=42471478&subjektId=492869&spis=141278
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=42471478&subjektId=492869&spis=141278
http://www.cianews.cz/cs/1847248-mbank-2015-spotrebitelske-uvery-vzrostly-o-41-proc-hypoteky-o-ctvrtinu-hruby-zisk-dosahl-279-mil-kc
http://www.cianews.cz/cs/1847248-mbank-2015-spotrebitelske-uvery-vzrostly-o-41-proc-hypoteky-o-ctvrtinu-hruby-zisk-dosahl-279-mil-kc
http://www.cianews.cz/cs/1847236-e-shop-vasecocky-cz-v-roce-2015-utrzil-600-mil-kc-a-prave-otevrel-bulharsko-jako-14-zemi
http://www.cianews.cz/cs/1847236-e-shop-vasecocky-cz-v-roce-2015-utrzil-600-mil-kc-a-prave-otevrel-bulharsko-jako-14-zemi
https://www.bohemiaenergy.cz/o-spolecnosti/media/tiskove-zpravy/pocet-zakazniku-skupiny-bohemia-energy-vzrostl-v-lonskem-roce-o-56/
https://www.bohemiaenergy.cz/o-spolecnosti/media/tiskove-zpravy/pocet-zakazniku-skupiny-bohemia-energy-vzrostl-v-lonskem-roce-o-56/
http://www.cianews.cz/cs/1849642-psa-ztrojnasobuje-hospodarsky-vysledek-z-provozni-cinnosti-a-dokoncuje-ekonomickou-obnovu
http://www.cianews.cz/cs/1849642-psa-ztrojnasobuje-hospodarsky-vysledek-z-provozni-cinnosti-a-dokoncuje-ekonomickou-obnovu
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Pilulka Lékárny roste meziročně o 260 pct

středa 24. únor  | ČIANEWS |  Ptáme se za Vás

Prodejní síť Pilulka Lékárny zaznamenala meziroční nárůst zhruba o 260 %. V roce 2016 se
očekávané tržby pohybují v řádu vyšších stovek milionů korun. Pro ČIANEWS to uvedl
generální ředitel společnosti Petr Kasa s tím, že věrnostní program využívají menší stovky
tisíc zákazníků.

Mondelez Czech Republic vykázala tržby ve výši 2,30 mld. Kč

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více v obchodním rejstříku

Společnost Mondelez Czech Republic vykázala za období končící 1. července 2015 tržby za
prodej zboží ve výši 2,30 mld. Kč. Vyplývá to z obchodního rejstříku.

Olympus Czech Group vykázala tržby ve výši 1,15 mld. Kč

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více v obchodním rejstříku

Společnost Olympus Czech Group vykázala za období od 1. dubna 2014 do 31. března
2015 tržby za prodej zboží ve výši 1,15 mld. Kč. Vyplývá to z obchodního rejstříku.

Stora Enso WP HV vykázala tržby ve výši 1,05 mld. Kč

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více v obchodním rejstříku

Společnost Stora Enso WP HV vykázala za období od 1. října 2014 do 30. září 2015 tržby za
prodej vlastních výrobků a služeb ve výši 1,05 mld. Kč. Vyplývá to z obchodního rejstříku.

T-Mobile CR vykázal růst tržeb na 27,07 mld. Kč

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více informací

Celkové tržby za mobilní a pevné služby T-Mobile Czech Republic (TMCZ) v roce
2015 meziročně vzrostly o 12,5 % na 27,07 mld. Kč. Tržby z mobilních služeb činily 18,18 mld.
Kč. EBITDA posílil o 9,3 % na 10,96 mld. Kč. Průměrná měsíční útrata na zákazníka
v mobilních službách klesla o 3,8 % na 253 Kč. Počet klientů operátora se v roce 2015 zvýšil
o 0,3 % na 6,02 mil. Generální ředitel společnosti Milan Vašina uvedl, že plánem pro rok
2016 je harmonizace TMCZ a Slovak Telekom, další rozvoj datových služeb a nová řešení typu
IoT, EET či IP TV.

Arval CZ navýšil v roce 2015 objem služeb o 24 pct

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více informací

Leasingová společnost Arval CZ navýšila v roce 2015 objem svých služeb o 24 %. Ve svém
vozovém parku měla více než 15 600 vozidel. Obchodní ředitel Jiří Solucev uvedl, že v roce
2016 chce společnost růst minimálně o 11 %. Hlavní potenciál českého trhu je dle něj
v menších vozových parcích, kde je nejnižší penetrace leasingu, dalším potenciálem
v budoucích letech budou pravděpodobně podnikatelé, živnostníci a časem i soukromé
osoby.

Mondi Group vykázala za rok 2015 tržby 6,82 mld. eur

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více informací

Globální výrobce papíru a obalové techniky Mondi Group vykázal tržby za rok 2015 ve výši
6,82 mld. eur, meziročně o 7 % více. Zisk před zdaněním byl 796 mil. eur, což je o 29 % více
než v roce 2014. Prodeje sáčkového kraftového papíru vzrostly o 10,4 % díky uvedení do
provozu papírenského stroje v pobočce v České republice s ročním objemem 155 000 tun.
Mondi Group plánuje výměnu regeneračního kotle ve výrobním závodu ve Štětí. Rozhodnutí
by se mělo uskutečnit v průběhu roku 2016.

HYSTER CZ očekává zvýšení obratu o 5 pct na 500 mil. Kč

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více informací

Distributor vysokozdvižných vozíků Hyster, společnost HYSTER CZ, očekává v roce
2016 zvýšení obratu o 5 % na přibližně 500 mil. Kč. Plánuje také rozšíření zákaznické
základny. Mezi aktuální inovace značky Hyster patří např. vylepšení vývojových řad
úsporných vozíků IC, těžkotonážních vozíků a bezdrátového systému správy vozíkového
parku.

      PRO VAŠE POZNÁMKY

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=42444528&subjektId=513356&spis=102515
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=42444528&subjektId=513356&spis=102515
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=42444528&subjektId=513356&spis=102515
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=42482336&subjektId=47321&spis=178288
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=42482336&subjektId=47321&spis=178288
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=42482336&subjektId=47321&spis=178288
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=42468411&subjektId=107012&spis=623529
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=42468411&subjektId=107012&spis=623529
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=42468411&subjektId=107012&spis=623529
http://t-press.cz/cs/tiskove-materialy/tiskove-zpravy-t-mobile/t-mobile-oznamuje-uspesny-a-inovativni-rok.html
http://t-press.cz/cs/tiskove-materialy/tiskove-zpravy-t-mobile/t-mobile-oznamuje-uspesny-a-inovativni-rok.html
http://www.cianews.cz/cs/1851196-jiri-solucev-firmam-jde-o-komplexni-spravu-vozoveho-parku-pouhe-financovani-uz-nestaci
http://www.cianews.cz/cs/1851196-jiri-solucev-firmam-jde-o-komplexni-spravu-vozoveho-parku-pouhe-financovani-uz-nestaci
http://www.mondigroup.com/desktopdefault.aspx/tabid-379/124_read-34646/
http://www.mondigroup.com/desktopdefault.aspx/tabid-379/124_read-34646/
http://www.cianews.cz/cs/1849982-hyster-pocita-s-dalsim-rustem-na-ceskem-trhu
http://www.cianews.cz/cs/1849982-hyster-pocita-s-dalsim-rustem-na-ceskem-trhu
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ELI LILLY ČR vykázala tržby ve výši 1,52 mld. Kč

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více v obchodním rejstříku

Společnost ELI LILLY ČR vykázala za rok 2014 tržby za prodej zboží ve výši 1,52 mld. Kč.
Vyplývá to z obchodního rejstříku.

Ferrero Česká vykázala tržby ve výši 1,55 mld. Kč

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více v obchodním rejstříku

Společnost Ferrero Česká vykázala za účetní období končící dnem 31. srpna 2015 tržby za
prodej zboží ve výši 1,55 mld. Kč. Vyplývá to z obchodního rejstříku.

Hamé zvýšilo tržby na 6,01 mld. Kč, investuje 200 mil. Kč

úterý 23. únor  | ČIANEWS | Více informací

Hamé vykázalo za rok 2015 tržby za vlastní a importované výrobky 6,01 mld. Kč. Meziroční
růst dosáhl 8 %. Z klíčových trhů Hamé rostlo nejvíce v tuzemsku (+13 %). Růst byl
zaznamenán také na Slovensku (+11 %), v Maďarsku (+8 %) i v Rumunsku (+12 %). Naopak
tržby v Rusku zejména kvůli výraznému oslabení rublu klesly (-21 %). V roce 2016 Hamé
připravuje investice do výroby v objemu 200 mil. Kč. Mj. modernizuje a rozšíří výrobu
hotových jídel v závodě v Hněvotíně a investuje do vývoje a výroby nových masových
produktů v plastových a skleněných obalech.

RUDOLF JELÍNEK očekává za rok 2015 zisk 26 mil. Kč

úterý 23. únor  | ČIANEWS | Více informací

Výrobce ovocných destilátů RUDOLF JELÍNEK vykáže za rok 2015 dle předběžných výsledků
zisk před zdaněním 26 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 70 %. Celkové výnosy i při
ukončení distribuce výrobků Berentzen v polovině roku 2015 dosáhly 470 mil. Kč. Společnost
v roce 2015 investovala do oprav a investic zhruba 16 mil. Kč a rozšiřovala své sady v České
republice na výměru přes 160 ha.

BONAMI. CZ chce v roce 2016 dosáhnout obratu 0,5 mld. Kč

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více informací

E-shop s bytovými doplňky BONAMI. CZ se v roce 2016 plánuje zaměřit na prodej nábytku a
dosáhnout obratu 0,5 mld. Kč. Uvedl to spoluzakladatel Václav Štrupl s tím, že trh
s nábytkem v ČR má hodnotu zhruba 35 mld. Kč a online obchody zde mají maximálně 10%
podíl. V roce 2016 chce BONAMI. CZ prodat nábytek za 100 mil. Kč a v dalších letech toto
číslo znásobit. Společnost dále plánuje převzetí logistiky a stěhování do většího skladu. Za
rok 2015 dosáhla tržeb ve výši 260 mil. Kč, což představuje více než dvojnásobný meziroční
nárůst.

SCF Servis dosáhl obratu 100 mil. Kč

úterý 23. únor  | ČIANEWS | Více informací

Společnost SCF Servis během dvouletého období, kdy je součástí Skupiny PSJ, více než
zdvojnásobila své výkony. V roce 2015 dle sdělení zakladatele SCF Servis Michala
Rožnovského činil obrat 100 mil. Kč. Zároveň vzrostl počet zaměstnanců z původních 70 na
současných 145.

ARMEX Oil zvýšil tržby na 17,1 mld. Kč

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více informací

ARMEX Oil v roce 2015 meziročně zvýšil tržby o 24 % na více než 17,1 mld. Kč. Objem
prodaných pohonných hmot vzrostl o polovinu na 717 mil. litrů. Za nárůstem je dle
dodavatele ropných produktů především akvizice distributora pohonných hmot Dracar
CZ. Společnost také v roce 2015 koupila sklad v Čelechovicích, který v současné době
prochází rekonstrukcí. ARMEX Oil vlastní v ČR 14 čerpacích stanic.

Výnosy CME vzrostly o 6 pct na 605,8 mil. USD

pondělí 22. únor  | ČIANEWS | Více informací

Central European Media Enterprises (CME) vykázala za rok 2015 při konstantním směnném
kurzu meziroční růst výnosů o 6 % na 605,8 mil. USD. Za zvýšením stojí především o 6 %
silnější výnosy z televizní reklamy. Ukazatel OIBDA vzrostl o 53 % na 122,8 mil. USD. Na
českém trhu vykázala společnost výnosy 182,63 mil. USD a OIBDA 71,69 mil. USD. Jeden ze
dvou generálních ředitelů CME Michael Del Nin uvedl, že výsledky za rok 2015 spolu
s oznámeným refinancováním završily dvouletý obrat a udávají jasný směr ke snižování
zadlužení společnosti.
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TES VSETÍN: Tržby vzrostou o 12 pct

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více informací

TES VSETÍN plánuje pro rok 2016 navýšení tržeb o více než 12 %. Dle generálního ředitele
společnosti Davida Bečváře generuje 80 % tržeb export. V roce 2016 TES VSETÍN mj.
podepíše zakázky na vývoj a výrobu generátorů pro kanadského zákazníka za více než 60 mil.
Kč.

Plány, expanze a strategie

Sygic oznámil vstup na český trh a otevření pobočky v Brně

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více informací

Slovenská společnost Sygic oznámila 24. února 2016 aktivní vstup na český trh a založení
pobočky Sygic Czech Republic. Na pobočce v Brně chce Sygic založit nový tým a momentálně
obsazuje první pozice prostřednictvím své webové stránky. Do konce roku 2016 plánuje
přijmout několik desítek nových zaměstnanců.

M. Vojnar: Lumius se zaměřuje na dodávky pro velkoodběratele

středa 24. únor  | ČIANEWS | Celý rozhovor |  Ptáme se za Vás

Společnost Lumius se zaměřuje primárně na dodávky elektřiny a plynu velkoodběratelům
z oblasti průmyslových podniků. Mezi nově získané zákazníky ze sektoru veřejné správy
patří např. Armádní servisní, Dopravní podnik města Brna, Správa Pražského hradu atd.
V rozhovoru pro ČIANEWS to uvedl ředitel firmy Miloň Vojnar s tím, že cílem je vyhledávat
takové zákazníky, kteří ocení přidané služby, jež jsou součástí dodávek komodit.

Další hobbymarkety bauMax se otevřou 27. února

úterý 23. únor  | ČIANEWS | Více informací

Polská společnost Merkury Market, která převzala 18 hobbymarketů bauMax v České
republice, znovu otevře další vybrané prodejny. Dne 27. února 2016 to budou pobočky
v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Kladně, Mladé Boleslavi, Pardubicích a Táboře.
Následovat budou 5. března obchody v Chomutově, Karlových Varech, Mostě a Ústí nad
Labem. Dvě prodejny pak společnost znovu otevře v Praze.

HMMC podepsalo s odbory kolektivní smlouvu

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Více informací

Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) podepsal 19. února 2016 s odbory novou
kolektivní smlouvu, která počítá s navýšením mezd o více než 8 %. Odbory původně
požadovaly pokračovat v jednání o nové smlouvě před zprostředkovatelem. Svůj požadavek
stáhly po tom, co většina zaměstnanců HMMC využila nabídnuté možnosti a podepsala
dodatky k pracovním smlouvám, které počítaly s nárůstem o 8 % a s platností od 1. února
2016.

GLOBAL SPORTS vstupuje na tuzemský a zahraniční trh

pondělí 22. únor  | ČIANEWS | Více informací

Sportovní agentura GLOBAL SPORTS vstupuje na tuzemský a zahraniční trh. Aktuálně
zastupuje přibližně 60 fotbalistů, překážkářku Zuzanu Hejnovou a motocyklového závodníka
Filipa Salače. Předseda představenstva Jakub Dlouhý uvedl, že společnost má ambici být
globální a chystá akademii, která sportovcům pomůže mj. při kontaktu s novináři, při práci se
sociálními sítěmi a s právní a finanční gramotností.

UNIPETROL plánuje otevřít tři nové čerpací stanice Benzina

pátek 19. únor  | ČIANEWS |  Ptáme se za Vás

UNIPETROL RPA kromě již podepsané smlouvy o akvizici 68 čerpacích stanic společnosti
OMV plánuje v roce 2016 otevřít tři nové čerpací stanice pod značkou Benzina. Jedna z nich
by měla být ve formátu bezobslužné stanice Benzina Expres 24. Pro ČIANEWS to uvedla
specialistka komunikace Radka Marková s tím, že UNIPETROL aktuálně provozuje pod
značkou Benzina 339 čerpacích stanic v ČR. Na 20 z nich jsou dostupné plnicí stanice na CNG.
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CEAH chce otevřít trasu Praha – Šanghaj co nejdříve

pondělí 22. únor  | ČIANEWS | Více informací

China Eastern Air Holding Company (CEAH) chce zahájit provoz přímého leteckého spojení
mezi Prahou a Šanghají v co nejkratší době. Uvedl to CFO společnosti Xu Zhao na jednání
s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Jiřím Havlíčkem. CEAH má zájem o poskytování
celkového servisu čínským turistům ve formě balíčku, který by obsahoval hotelové a lázeňské
služby. Dle čínského dopravce je o předprodej letenek velký zájem.

Partie: M. Jurečka: MZe má čtyři místa pro stavbu přehrad

neděle 21. únor  | ČIANEWS | Více informací

Ministerstvo zemědělství (MZe) vytipovalo čtyři vhodná místa v ČR, kde by mohly v budoucnu
vzniknout nové přehrady jako součást boje se suchem. V pořadu TV Prima Partie to řekl
ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Doplnil, že nové přehrady nevzniknou ani za
jeho působení a možná ani za působení jeho nástupce ve funkci.

DB Schenker Rail Aktiengesellschaft založil DB Cargo Czechia

pondělí 22. únor  | ČIANEWS

DB Schenker Rail Aktiengesellschaft založil jakožto jediný společník novou pobočku s názvem
DB Cargo Czechia v Ostravě. Hodnota 100% podílu ve firmě činí 36,5 mil. Kč. Jednateli
společnosti se stali Tomasz Grzegorz Iwanski a Kai Dingel. Vyplývá to z dat zapsaných
v obchodním rejstříku.

ProfiSMS je nově samostatná firma

pondělí 22. únor  | ČIANEWS | Více informací

ProfiSMS, původně divize firmy Crazy Tomato, nově působí jako samostatná společnost.
Nadále se plánuje specializovat výhradně na SMS segment mobilního marketingu. V roce
2015 překonala hranici 10 mil. odeslaných SMS za měsíc. Za celý rok odeslala téměř 85 mil.
zpráv. Obratově meziročně vzrostla o 60 %.

ARRIVA zahájila předprodej na vlaky do Benešova a Trenčína

pondělí 22. únor  | ČIANEWS | Více informací

ARRIVA zveřejnila ceník svých vlakových spojů a zahájila předprodej jízdenek. Spěšné vlaky
na trase Praha – Čerčany – Benešov poprvé vyjedou 29. února 2016. V sobotu 5. března
2015 začne provoz na přímé mezinárodní lince Praha – Olomouc – Uherské Hradiště –
Trenčín. Základní jednosměrná jízdenka do Benešova vyjde na 50 Kč. Do Trenčína se cestující
dostanou za 350 Kč.

Skupina Markíza podepíše Licenční smlouvu s APKT ČR

úterý 23. únor  | ČIANEWS | Více informací

Skupina Markíza oznámila, že dokončila jednání s Asociací provozovatelů kabelových a
telekomunikačních sítí v ČR (APKT ČR) ohledně Licenční smlouvy na šíření programové služby
Markíza International a v následujících dnech dojde k jejímu podpisu. APKT ČR zastupuje 24
řádných členů, kteří dodávají televizní službu do téměř 160 tisíc domácností v celé
ČR. Markíza International vstoupila na český televizní trh 1. února 2016 jako mezinárodní
verze slovenské stanice TV Markíza.

Hamé rozšíří svou nabídku produktů

úterý 23. únor  | ČIANEWS | Více informací

Hamé rozšíří v roce 2016 své produktové portfolio. Nabídku rybích pomazánek doplní ke
stávajícímu tuňáku makrela, sardinka a losos. Rozšíření se dočká také řada kojenecké a
dětské výživy v plastových obalech Doypack a zeleninové chlazené pomazánky řady Easy
Sandwich. Na tuzemský trh bude také uveden šípkový extra jam, který je prodejně úspěšný
na Slovensku i Maďarsku. Hamé se dle Marcely Mitáčkové, ředitelky pro marketing a vývoj
zaměřuje na nové trendy ve výživě.

CPI Hotels otevřel hotel Mamaison Residence Downtown Prague

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více informací

Skupina CPI Hotels slavnostně otevřela po měsíci a půl provozu hotel Mamaison Residence
Downtown Prague na Praze 2, který převzala v lednu 2016 pod značkou Marriott Executive
Apartments. Mamaison Residence Downtown Prague je devátým hotelem značky Mamaison
Hotels & Residences. Společnost CPI Hotels celkem provozuje 28 hotelů s kapacitou 8
000 lůžek a 10 800 konferenčních míst.
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B. Sobotka: ČR a Sasko usilují o rychlodráhu Praha - Drážďany

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více informací

Česká republika a spolková země Sasko usilují společně o užší spolupráci v oblasti dopravní
infrastruktury, zejména vysokorychlostního železničního spojení Prahy a Drážďan a dále do
Berlína a Hamburku. Tato trasa představuje dle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD)
možnost napojení ČR na západoevropskou železniční síť a propojení střední Evropy se
severoněmeckými přístavy. Český premiér to uvedl při návštěvě ministerského předsedy
spolkové země Sasko Stanislawa Tillicha v Praze.

B. Maier: ŠKODA AUTO počítá s SUV i ekologickými vozy

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS |  Ověrujeme za Vás

V rámci chystané strategie ŠKODA AUTO do roku 2025 mají hrát důležitou roli automobily
SUV, ale také ekologická vozidla. Uvedl to předseda představenstva automobilky Bernhard
Maier s tím, že prvním hybridem bude do konce roku 2020 model ŠKODA Superb nynější
generace. Následovat by měly i vozy s čistě elektrickým pohonem. Hlavní novinkou roku
2016 bude velké SUV, jehož koncept ŠKODA AUTO představí na autosalonu v Ženevě.
Informace na dotaz ČIANEWS potvrdil mluvčí automobilky Tomáš Kubík.

NSG Export Agency pomůže firmám s exportem

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více informací

Na českém trhu vznikla společnost NSG Export Agency, která cílí na tuzemské firmy, které
chtějí vyvážet své zboží do zahraničí. Zaměřit se chce v první fázi především na zpřístupnění
amerického trhu pro tuzemské menší a střední firmy. Zaměření firmy nemá nemá
nahrazovat, ale doplnovat stávající státní subjekty jako je např. činnost Czech Tradu.

ENERGOCHEMICA SE zvýší kapitál na 82,5 mil. eur

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více informací

Valná hromada společnosti ENERGOCHEMICA SE rozhodla o navýšení základního kapitálu
o 71 000 050 eur na 82 500 000 eur. Zvýšení bude provedeno úpisem nových akcií, které
budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií
bude činit 550 eur. Počet nových akcií bude 129 091 kusů. Informovala o tom Česká národní
banka (ČNB) prostřednictvím Centrálního úložiště regulovaných informací.

Croatia Airlines bude létat mezi Prahou a Záhřebem

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více informací

Chorvatská letecká společnost Croatia Airlines zahájí od 20. května 2016 přímé lety na trase
Praha - Záhřeb. Spojení bude v nabídce čtyřikrát týdně. Dopravce na linku nasadí letadla
DHC8Q-400 s kapacitou 76 míst. Oznámilo to Letiště Praha.

EPH nevylučuje změny ve vlastnictví podílů

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více informací

Daniel Křetínský a Patrik Tkáč usilují o navýšení svého podílu v Energetickém a průmyslovém
holdingu (EPH) tak, aby cílově každý kontroloval 50 %. Z tohoto důvodu připravuje EPH
založení dceřiné společnosti EP Infrastructure, do níž vloží svá infrastrukturní aktiva. Motivací
pro odchod Private Equity struktur ostatních akcionářů J & T BANKY z EPH je dle holdingu
skutečnost, že jeho velikost a hodnota výrazně vzrostla a tito akcionáři zvažují investice do
jiných oblastí.

Wüstenrot hypoteční banka navýší emisi o 1,2 mld. Kč

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více informací

Wüstenrot hypoteční banka navýší 4. března 2016 emisi dluhopisů. K navýšení dojde
vydáním v pořadí třetí tranše hypotečních zástavních listů v celkové jmenovité hodnotě
tranše 1,2 mld. Kč. Roční úrok činí 3,98 %. Vyplývá to z údajů uložených
v Centrálním úložišti regulovaných informací.

ŘSD ČR získalo pozemky pro výstavbu městského okruhu v Brně

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více informací

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Brně převedl v roce 2015
Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD ČR) celkem 34 pozemků v k. ú. Žabovřesky,
Královo Pole a Pisárky o rozloze 18 958 m2 a v účetní hodnotě více než 9 mil. Kč. Pozemky
jsou potřebné pro plánovanou výstavbu Velkého městského okruhu Brno, čtyřproudové
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http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/premier-sobotka-stavba-vysokorychlostni-zeleznice--ktera-spoji-prahu-a-drazdany--je-prioritou-cr-i-saska--140717/
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http://www.cianews.cz/cs/1850086-ceskym-firmam-se-nabizi-dalsi-moznost-pomoci-s-exportem
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http://oam.cnb.cz:7000/xmlpserver/OAM_CNB_CZ/R2_FXX/R2_FXX.xdo?_xpf=&_xpt=1&_xdo=/OAM_CNB_CZ/R2_FXX/R2_FXX.xdo&par_obf_id=R000481656160224160952&par_lang=cs&_xt=lay_R2&_xf=html&_xmode=0
http://oam.cnb.cz:7000/xmlpserver/OAM_CNB_CZ/R2_FXX/R2_FXX.xdo?_xpf=&_xpt=1&_xdo=/OAM_CNB_CZ/R2_FXX/R2_FXX.xdo&par_obf_id=R000481656160224160952&par_lang=cs&_xt=lay_R2&_xf=html&_xmode=0
http://www.uzsvm.cz/aktuality-1325-0-85/reditelstvi-silnic-a-dalnic-ziskalo-pozemky-pro-vystavbu-velkeho-mestskeho-okruh-122030/
http://www.uzsvm.cz/aktuality-1325-0-85/reditelstvi-silnic-a-dalnic-ziskalo-pozemky-pro-vystavbu-velkeho-mestskeho-okruh-122030/
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rychlostní komunikace s mimoúrovňovým křížením.

České firmy hledají nové příležitosti v Indonésii a Barmě

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více informací

České firmy z oblasti výroby porcelánu, potravinářství, bezpečnostního a obranného
výzkumu a vývoje v oblastech elektronického boje se představí svým protějškům v rámci
podnikatelské mise do Indonésie a Barmy. Hospodářská komora ČR informovala, že
v delegaci doprovázející ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) budou přítomni i čeští
dodavatelé a projektanti energetických investičních celků, zpracovatelé geologických a
sanačních prací, úpraven vody a biotechnologií či výroby zdravotnické techniky.

ARRIVA uvažuje o prodloužení trati až do Sedlčan

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS

ARRIVA zvažuje do budoucna možné prodloužení vlakových spojů z Benešova do Vlašimi
nebo do Sedlčan. Uvedl to ředitel ARRIVA pro Českou republiku Daniel Adamka u příležitosti
představení nové linky mezi Prahou a Benešovem. Dle jeho slov by rychlý vlak do takových
měst měl smysl. Tato neelektrifikovaná trať by ale vyžadovala dieslové soupravy. Diskusi
o možnosti tohoto projektu by dopravce rád zavedl s konkrétnimi městy a Středočeským
krajem.

COLAS CZ obnoví opravu Žďákovského mostu za 158,91 mil. Kč

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více informací

Společnost COLAS CZ obnoví 1. dubna 2016 opravu Žďákovského mostu. Práce v hodnotě
158,91 mil. Kč bez DPH zahrnují především opravu mostovky a spodní stavby společně se
zahájením prací na protikorozní ochraně. Opravy by měly být dokončeny v říjnu 2017.

K. Félová: MOL ČR cílí na zefektivnění a zkvalitnění sítě

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více informací

MOL Česká republika má ambici stát se lídrem českého trhu čerpacích stanic, a to zejména
v oblasti zákaznického servisu. Uvedla to generální ředitelka společnosti Kristína Félová s tím,
že pro rok 2016 je hlavním cílem sjednocení, zefektivnění a zkvalitnění sítě a servisu pro
zákazníky. Společnost změnila název na MOL Česká republika k 1. lednu 2016, kdy došlo ke
sloučení společností PAP OIL a MOL Retail se společností Slovnaft Česká republika.

ČR nabízí Číně spolupráci v nových výzkumných centrech

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více informací

ČR investovala v posledních letech desítky miliard korun do nových výzkumných center. Jsou
proto otevřena mezinárodní spolupráci. Po setkání s čínskou velvyslankyní Ma Kequing to
uvedl vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). ČR nyní spolupracuje s Čínou hlavně při
šlechtění a ochraně rostlin, v geologii, astronomii, biologii, medicíně a strojírenství. Nově
vybudovaná výzkumná centra mohou Číně nabídnout kapacity v oblastech energetiky,
materiálovém výzkumu, biotechnologiích nebo nanotechnologiích.

108 AGENCY: SECUPACK bude sídlit ve VGP Parku Brno-Rajhrad

úterý 23. únor  | ČIANEWS | Více informací

SECUPACK, vlastník a provozovatel prodejního portálu Top-obaly.cz, podepsal nájemní
smlouvu na 2 400 m2 skladových a 400 m2 administrativních prostor v areálu VGP Park
Brno-Rajhrad. Od července 2016 budou prostory sloužit jako nové sídlo firmy. Informovala
o tom realitně-poradenská společnost 108 AGENCY, která nájemní transakci
zprostředkovala.

VEMEX plánuje otevření dalších dvou stanic CNG

středa 24. únor  | ČIANEWS |  Ptáme se za Vás

Společnost VEMEX plánuje v roce 2016 otevření dalších dvou stanic CNG v rámci spolupráce
se společnosti MOL v lokalitách Mohelnice a Pelhřimov. Zákazníkům nově nabídne CNG karty
a slevy pro CNG zákazníky. Pro ČIANEWS to uvedla mluvčí Alina Glotová s tím, že firma má
aktuálně v provozu 14 CNG stanic.

Tutti Frutti hledá zájemce o franchisový systém

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více informací

Zájemci o americký franchisový systém Tutti frutti se 2.–3. března 2016 v Praze setkají
s Kalinkou Macagnan, ředitelkou Tutti Frutti Frozen Yogurt pro Evropu. K. Macagnan bude
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http://www.komora.cz/aktualni-zpravodajstvi/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2016/cesti-podnikatele-hledaji-nove-obchodni-prilezitosti-v-indonesii-a-barme.aspx
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http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/pavel-belobradek/aktualne/vicepremier-belobradek-po-jednani-s-cinskou-velvyslankyni-spolupraci-s-cinou-chceme-posilit-predevsim-v-aplikovanem-vyzkumu-140744/
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/pavel-belobradek/aktualne/vicepremier-belobradek-po-jednani-s-cinskou-velvyslankyni-spolupraci-s-cinou-chceme-posilit-predevsim-v-aplikovanem-vyzkumu-140744/
http://www.cianews.cz/cs/1848612-vlastnik-a-provozovatel-portalu-top-obaly-cz-si-pronajima-2-800-m2-ve-vgp-park-brno-rajhrad
http://www.cianews.cz/cs/1848612-vlastnik-a-provozovatel-portalu-top-obaly-cz-si-pronajima-2-800-m2-ve-vgp-park-brno-rajhrad
http://www.avexsystems.cz/node/250
http://www.avexsystems.cz/node/250
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jednat s potenciálními zájemci o individuální licence pro Českou a Slovenskou republiku.
Hlásit se lze do 29. února 2016. Informace zveřejnila firma AVEX systems.

Internetová mBank chce mít v ČR a SR 1 mil. klientů

úterý 23. únor  | ČIANEWS | Více informací

Internetová mBank chce do roku 2018 mít v rámci ČR a SR celkem 1 mil. klientů. Uvedl to
generální ředitel banky pro ČR Pawel Kucharski. Součástí strategie je spolupráce s Broker
Consulting. Jak již ČIANEWS dříve informovala, firmy plánují otevřít 70 prémiových
obchodních míst OK Point.

CzechTrade zahajuje program Exportní koučink

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Více informací

CzechTrade zahajuje v únoru 2016 program Exportní koučink, zaměřený na malé a střední
podniky v ČR. V regionech bude působit pět pracovníků agentury a v průběhu roku se
uskuteční 13 exportně zaměřených fór a konferencí. Cílem je představit na nich evropské
i mimoevropské trhy. V březnu se dle sdělení CzechTrade v Ostravě představí německý trh a
v Plzni pak možnosti exportu do skandinávských zemí.

ČIANEWS je i v roce 2016 partnerem tří ocenění podnikatelů

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více informací

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA (ČIANEWS) pokračuje v roce 2016 ve spolupráci
s AGENTUROU HELAS. Jako mediální partner podpoří tři ocenění českých podnikatelů a firem
– ekonomický žebříček Štiky českého byznysu, soutěž Exportní cena DHL UniCredit a projekt
Ocenění Českých Podnikatelek.

LN: Hilton plánuje expanzi v Česku

úterý 23. únor  | ČIANEWS

Ke dvěma současným pražským hotelům Hilton by měl přibýt další, napsaly Lidové noviny.
Podle prezidenta společnosti Hilton Worldwide pro Evropu, Střední východ a Afriku Simona
Vincenta se ale hotelový řetězec nechce omezit jen na Prahu, expandovat chce do dalších
českých měst. Česko je podle Vincenta jednou z nejperspektivnějších a nejrychleji rostoucích
zemí. (LN-13)

Fúze a akvizice

Novým majoritním vlastníkem OKD je skupina AHG

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více informací

Novým majoritním vlastníkem Ostravsko-karvinských dolů (OKD) se stala skupina
AHG. Skupina souhlasila s úpravou finančních závazků, poskytla prostor pro další činnost a
restrukturalizaci a bude rovněž aktivním účastníkem v rámci dalších strategických jednání
o budoucnosti celé skupiny se všemi zainteresovanými stranami. Uvedl to mluvčí OKD Ivo
Čelechovský s tím, že pro OKD z toho vyplývá úkol připravit ekonomicky udržitelný
podnikatelský plán se zaměřením na roky 2016 a 2017.

Vstup CEFC China do MÉDEA GROUP a EMPRESA MEDIA je dokončený

neděle 21. únor  | ČIANEWS | Více informací

Vstup CEFC China do společností MÉDEA GROUP a EMPRESA MEDIA je již dokončený. CEFC
China tak nyní vlastní 30% podíl v MÉDEA, a.s., a 49% podíl v EMPRESA MEDIA. Zároveň
společnost CEFC China navrhla jmenování svých zástupců do statutárních orgánů obou
společností. Členem jejich představenstev se stane prezident společnosti CEFC Group
(Europe) Company Haiping Chen a členkou dozorčích rad viceprezidentka CEFC Group
(Europe) Company Marcela Hrdá. V další fázi spolupráce bude předmětem jednání
prohloubení vzájemné spolupráce, včetně vytvoření společného podniku, resp. holdingové
struktury.

AEGON investoval do srovnávače Chytrý Honza

pondělí 22. únor  | ČIANEWS

Strategická spolupráce skupiny AEGON se srovnávačem finančních produktů Chytrý Honza je
řízena koncernem AEGON N. V. Na dotaz ČIANEWS to uvedla mluvčí AEGON pro Českou
republiku Eva Krutáková s tím, že cílem je využití obchodního modelu Chytrý Honza na
zahraničních trzích. Výši investice nezdělila.
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Od Chemoprojektu a SAFICHEM ASSETS se odštěpil fond SAFICHEM

úterý 23. únor  | ČIANEWS | Více v obchodním rejstříku

Od obchodních společností Chemoprojekt a SAFICHEM ASSETS se odstěpil SAFICHEM,
investiční fond s proměnným základním kapitálem. Rozhodným dnem je 1. červenec 2015.
Vyplývá to z obchodního rejstříku.

ÚOHS posoudí spojení Unipetrolu a části OMV ČR

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Více informací

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) obdržel 17. února 2016 návrh na povolení
spojení, v rámci kterého má Unipetrol převzít část podniku OMV Česká republika.
Předmětem transakce je 68 čerpacích stanic působících pod obchodními značkami OMV a
Avanti. Úřad uvedl, že k navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti
maloobchodního prodeje pohonných hmot a doplňkového sortimentu a poskytování
souvisejících služeb.

AK Havel, Holásek & Partners zastupovala Plzeň při akvizici vodárny

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Více informací

Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners zastupovala statutární město Plzeň při nákupu
98,3 % akcií společnosti Vodárny Plzeň od společnosti VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA. V důsledku
transakce v hodnotě zhruba 700 mil. Kč se Plzeň stala jediným akcionářem společnosti
vodáren.

Rebuy Stars fúzuje do Lucky Money

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Více v obchodním rejstříku

Provozovatel heren a casin Rebuy Stars fúzuje do společnosti Lucky Money. Rozhodným
dnem je 1. duben 2015. Vyplývá to z obchodního rejstříku.

Syngenta Czech prodala SynTech Research Czech část závodu

pondělí 22. únor  | ČIANEWS | Více v obchodním rejstříku

Syngenta Czech prodala část svého obchodního závodu v Semčicích společnosti SynTech
Research Czech. Na základě smlouvy dochází k převodu části závodu s označením
Hodnocení biologického materiálu NSPP CZ, který se zaměřuje na poskytování služeb
týkajících se šlechtění, výroby semen a zpracování semen. Vyplývá to z údajů zapsaných
v obchodním rejstříku.

ALUTEC K & K fúzoval do EURO HK

pondělí 22. únor  | ČIANEWS | Více v obchodním rejstříku

Výrobe hliníkových konstrukcí ALUTEC K & K fúzoval do společnosi EURO HK. Rozhodným
dnem fúze je 1. leden 2016. Vyplývá to z obchodního rejstříku.

Model Group převezme P-WELL

úterý 23. únor  | ČIANEWS | Více informací

Švýcarský Model Group získal německou společnost P-WELL. Pro Model Group představuje
tato akvizice rozšíření jejího produktového portfolia i vhodnou geografickou expanzi.
Výrobce obalů má kromě poboček v Polsku, Chorvatsku a Švýcarsku také čtyři výrobní
závody v České republice. Převzetí skupiny P-Well bude uskutečněno, jakmile bude akvizice
odsouhlasena německým spolkovým úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
Bundeskartellamt.

ČSAD BUS Chrudim se rozdělila na pět společností

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více v obchodním rejstříku

ČSAD BUS Chrudim se rozdělila na pět nástupnických společností. Jsou jimi CENTRUM BUS
Chrudim, CENTRUM BUS Pardubice, CENTRUM BUS Holice, CENTRUM BUS Sloupno a
CENTRUM BUS Chotěboř. Rozhodným dnem je 1. leden 2016. Vyplývá to z obchodního
rejstříku.

RWE převzala v Maďarsku zákazníky Eni

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více informací

RWE přebrala na maďarském trhu firemní i průmyslové zákazníky italské energetické skupiny
Eni. Jedná se o 2 600 firem a průmyslových odběratelů a přibližně 4 000 odběrných míst
v celém Maďarsku.

      PRO VAŠE POZNÁMKY
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ÚOHS povolil fúzi Rockaway Capital a Invia.cz

úterý 23. únor  | ČIANEWS | Více informací

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil prvostupňovým rozhodnutím spojení
soutěžitelů Rockaway Capital a Invia.cz. Rozhodnutí nabylo právní moci. Rockaway působí
mj. v oblasti poskytování internetových služeb včetně e-commerce. Nabývaná společnost
Invia poskytuje služby cestovního ruchu.

ÚOHS posoudí spojení Ningbo Joyson Electronic a TechniSat Digital

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více informací

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) obdržel 22. února 2016 návrh na povolení
spojení, v rámci kterého má čínská společnost Ningbo Joyson Electronic převzít německou
TechniSat Digital. Úřad uvedl, že k navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména
v oblasti vývoje a výroby radiových a navigačních systémů pro automobilový průmysl.

Morison fúzovala s Kingston Smith, vznikne Morison KSi

úterý 23. únor  | ČIANEWS | Více informací

Morison International a Kingston Smith International (KSi) se sloučily. Nové uskupení ponese
od 1. dubna 2016 název Morison KSi. Celkový obrat členů obou asociací dosahuje 1 mld.
dolarů. Oznámila to česká poradenská společnost NSG Morison, člen Morison International.
Partner NSG Morison Petr Šíma uvedl, že spojení asociací přišlo v pravý čas, a to v době
založení Export Agency, která má českým firmám pomoci s exportem.

MfD: T. Pitr usiluje o Viktoriagruppe

neděle 21. únor  | ČIANEWS

Podnikatel Tomáš Pitr má zájem o majetek zkrachovalé společnosti Viktoriagruppe. Ta České
republice schraňovala strategické zásoby nafty, před dvěma lety ale skončila v insolvenci.
Deník Mladá fronta Dnes (MfD) napsal, že T. Pitr už prostřednictvím advokátky Kateřiny
Radostové jednal o nákupu areálu v Chlumci nad Cidlinou, kde Viktoriagruppe patřil takzvaný
daňový sklad. Nejnověji má dle informací MfD zájem rovněž o druhý areál společnosti
v bavorském Kraillingu, kde stále leží státní nafta za více než 1,2 mld. Kč. (MfD-1,2)

Inovace a ochranné známky

Stavebniny Raab Karcher a Platforma mění název

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více informací

V souvislosti s prodejem Saint-Gobain Building Distribution CZ se současně mění název
stavebnin, které do nedávna působily pod značkami Raab Karcher a Platforma. Společnost
oficiálně působí na trhu pod novým obchodním názvem STAVMAT STAVEBNINY Rudná.

Bridgestone vystaví v Ženevě své nejnovější inovace

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více informací

Výrobce pneumatik a gumárenských produktů Bridgestone vystaví na Ženevském
autosalonu nové pneumatiky DriveGuard s rozšířenou mobilitou a odolností proti poškození,
DriveGuard Winter pro zimní vozovky a pneumatiku Potenza S001, která se dodává
exkluzivně pro prvovýbavu hybridního sportovního vozu BMW i8. Pneumatika DriveGuard je
kompletně recyklovatelná.

ČEZ vstoupil do programu akcelerátoru Rockstart

pondělí 22. únor  | ČIANEWS | Více informací

ČEZ se bude v příštích třech letech podílet na Smart Energy programu nizozemského
start-upového akcelerátoru Rockstart. Společnost každý rok poskytne konvertibilní úvěr
založenému Smart Energy fondu. Získá tak nárok na minoritní vlastnický podíl ve třech
portfoliích o celkem 30 firmách. To by mohlo případným zhodnocením firem v budoucnu
vygenerovat zisk bez rizika dodatečných nákladů.

ROLOFOL a CEITEC budou spolupracovat na vývoji

čtvrtek 18. únor  | ČIANEWS

Předseda představenstva společnosti ROLOFOL Václav Kučerka a ředitel Středoevropského
technologického institutu CEITEC VUT v Brně Radimír Vrba ve čtvrtek 18. února na veletrhu
EMBAX PRINT podepsali rozšířenou smlouvu o spolupráci. Ta pro firmu ROLOFOL znamená
možnost využít širší vědeckou základnu. Firma už spolupracovala s CEITECem v minulosti.

      PRO VAŠE POZNÁMKY
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Díky tomu se jí podařilo vyrobit a uvést na trh fixační fólii ROLOfilm XT. Podpisu smlouvy se
zúčastnil také vedoucí vývojových laboratoří firmy DOW ze švýcarského Horgenu. Společnost
totiž dodává granuláty, na jejichž základě ROLOfilm TX stojí.

TA ČR: Vědci spolu s firmami vyvíjejí ekologické čištění vody

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Více informací

Čeští vědci ve spolupráci s firmami vyvíjejí nové ekologické způsoby čištění vody. Děje se tak
v rámci centra NANOBIOWAT, které spojuje kapacity tří akademických a šesti průmyslových
subjektů. Výzkum probíhá s finanční podporou Technologické agentury České republiky (TA
ČR).

SEAT, Samsung a SAP budou společně vyvíjet automobil

pondělí 22. únor  | ČIANEWS | Více informací

Společnosti SEAT, Samsung Electronics a SAP SE vytvořily technologickou alianci pro vývoj
budoucích projektů v oblasti propojeného automobilu. Mezi inovace, ovládané na mobilním
telefonu, patří placení přímo z vozu, rezervace parkovacího místa a autorizované používání
digitálního klíčku. Hlavními výzvami pro nadcházející roky jsou bezpečná konektivita a
bezproblémové používání.

SwopCar umožní samoobslužné sdílení firemních vozidel

pondělí 22. únor  | ČIANEWS | Více informací

LeasePlan uvádí na trh novou službu pro sdílení firemních vozidel SwopCar. Program
umožňuje zaměstnancům s nárokem na užívání referentských vozidel přístup k rezervační
on-line aplikaci pro chytré telefony. Pilotními zeměmi pro vyzkoušení služby jsou
Nizozemsko a Lucembursko, globální uvedení se očekává v nejbližších měsících. Česká
pobočka společnosti bude službu nejdříve interně testovat.

ÚPV: SAZKA zažádala o ochrannou známku

pondělí 22. únor  | ČIANEWS | Více informací

SAZKA podala 17. února 2016 prostřednictvím patentové kanceláře Halaxová & Halaxová
TETRAPAT u Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) přihlášku k registraci kombinované
ochranné známky SAZKA BET.

ÚPV: Biovitality zažádala o ochranné známky

pondělí 22. únor  | ČIANEWS | Více informací

Výrobce kosmetických a pečujících přípravků Biovitality podal 17. února 2016 u Úřadu
průmyslového vlastnictví (ÚPV) přihlášku k registraci slovních ochranných známek
HERPESOL, DENTASOL, INSECTSOL, MYCOSOL a VERRUSOL.

ÚPV: nanoSPACE zažádal o ochrannou známku

pondělí 22. únor  | ČIANEWS | Více informací

Výrobce povlaků a přikrývek z nanovláken nanoSPACE podal 17. února 2016 u Úřadu
průmyslového vlastnictví (ÚPV) přihlášku k registraci slovní ochranné známky nanocotton.

ÚPV: MAHONY PHARMA zažádala o ochrannou známku

pondělí 22. únor  | ČIANEWS | Více informací

MAHONY PHARMA podala 17. února 2016 prostřednictvím patentového zástupce Francise
Jupy u Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) přihlášku k registraci kombinované ochranné
známky R.

ÚPV: SKARAB zažádal o ochrannou známku

pondělí 22. únor  | ČIANEWS | Více informací

Dodavatel náhradních dílů pro nákladní vozidla SKARAB podal 18. února 2016 u Úřadu
průmyslového vlastnictví (ÚPV) přihlášku k registraci slovní ochranné známky TATROVKA.

ÚPV: SHM zažádal o ochrannou známku

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více informací

SHM, zabývající se povlakováním kovových součástek či nástrojů, podal 22. února
2016 prostřednictvím patentové kanceláře KANIA SEDLÁK SMOLA u Úřadu průmyslového
vlastnictví (ÚPV) přihlášku k registraci slovní ochranné známky VANADIN.
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ÚPV: Globus ČR zažádal o ochrannou známku

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více informací

Potravinářský řetězec Globus ČR podal 22. února 2016 u Úřadu průmyslového vlastnictví
(ÚPV) přihlášku k registraci kombinované ochranné známky COOL.

ÚPV: V-PODLAHY zažádal o ochrannou známku

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více informací

V-PODLAHY podaly 23. února 2016 u Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) přihlášku
k registraci kombinované ochranné známky ANORA.

ÚPV: THERMACUT zažádal o ochrannou známku

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více informací

Výrobce produktů plazmového svařování THERMACUT podal 23. února 2016 prostřednictvím
patentové kanceláře KANIA SEDLÁK SMOLA u Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV)
přihlášku k registraci slovní ochranné známky SMART SOLUTION.

ÚPV: Česká spořitelna zažádala o ochrannou známku

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více informací |  Ptáme se za Vás

Česká spořitelna podala 22. února 2016 u Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) přihlášku
k registraci slovní ochranné známky Firemní úvěr Start-up České spořitelny. Její využití
prozatím nechce společnost komentovat. Na dotaz ČIANEWS to uvedla mluvčí Kristýna
Havligerová.

AMJTJ se zúčastní Rakousko-českého nanotechnologického fóra

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Více informací

Rakouská hospodářská komora ve spolupráci se Zastupitelským úřadem ČR ve Vídni,
CzechInvestem a Asociací nanotechnologického průmyslu ČR pořádá Rakousko-české
nanotechnologické fórum. Akce se zúčastní společnost Advanced Materials-JTJ (AMJTJ) a další
české nanotechnologické firmy. Fórum se koná 20. dubna 2016 v sídle Rakouské obchodní
komory ve Vídni. Informoval o tom AMJTJ.

Nabídky a tendry

ŘSD vypíše tendr na výstavbu obchvatu za 458 mil. Kč

pondělí 22. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) zveřejnilo předběžné oznámení o veřejné zakázce na
výstavbu obchvatu města Chýnov v délce 3,55 km. Odhadovaná hodnota zakázky je 458 mil.
Kč. Předpookládaná doba trvání stavebních prací je 30 měsíců.

HKK: ÚOHS nezahájí řízení kvůli tendru za 5 mld. Kč

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více informací

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) posoudil, že Královéhradecký kraj (HKK)
postupoval v případě tendru na zajištění veřejné autobusové dopravy v souladu se zákonem.
Nezahájí tak správní řízení. Úřad šetřil postup i zakázky v hodnotě 5 mld. Kč na základě
podnětu odborů. Informoval o tom HKK.

ŘSD vypíše tendr na výstavbu komunikace za 594,53 mil. Kč

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) zveřejnilo předběžné oznámení o veřejné zakázce na
výstavbu nové komunikace I/21 v úseku Trstěnice-Drmoul v Karlovarském kraji. Odhadovaná
hodnota zakázky je 594,53 mil. Kč. Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení je 1.
dubna 2016.

Praha vypisuje zakázku Zajištění komplexního systému nakládání
s odpadem

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Změna v zadání: Hlavní město Praha vypisuje veřejnou zakázku Zajištění komplexního
systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy na období 2016 - 2025.
Odhadovaná hodnota zakázky činí 12,8 mld. Kč. Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí
o účast je do 9. května 2016.

      PRO VAŠE POZNÁMKY
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ŘSD vypíše tendry na výstavbu úseků D3 za 12,41 mld. Kč

pondělí 22. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) vypíše dva tendry na výstavbu úseků dálnice
D3 v Jihočeském kraji za celkovou odhadovanou hodnotu 12,41 mld. Kč. Jedná se
o úsek Úsilné-Hodějovice v délce 7,210 km za 7,1 mld. Kč a úsek Hodějovice-Třebonín
v délce 12,536 km za 5,31 mld. Kč. Realizací staveb vznikne východní dálniční obchvat města
České Budějovice, který odkloní intenzivní tranzitní dopravu směrem do Rakouska.

ŘSD vypíše tendry na modernizaci R6 za 4,2 mld. Kč

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) vypíše tři tendry na stavební úpravy rychlostní silnice R6 ve
Středočeském a Ústeckém kraji v celkové odhadované hodnotě 4,2 mld. Kč. Jedná se
o výstavbu obchvatů obcí Řevničov (za 1,58 mld. Kč) a Lubenec (za 1,47 mld. Kč) a nové
komunikace v úseku Nové Strašecí - Řevničov za 1,15 mld. Kč. Předpokládané datum
zahájení zadávacích řízení je 1. dubna 2016.

SŽDC vypisuje zakázku Optimalizace traťového úseku

pondělí 22. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Změna v zadání: Správa železniční dopravní cesty vypisuje veřejnou zakázku Optimalizace
traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.
Odhadovaná hodnota zakázky činí 3,608 mld. Kč. Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí
o účast je do 11. dubna 2016.

ND poptává rekonstrukci Státní opery za 933,13 mil. Kč

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Národní divadlo (ND) vypsalo veřejnou zakázku na rekonstrukci historické a provozní budovy
Státní opery v Praze. Budova postavená koncem 19. století neprošla od 70. let 20. století
zásadnější rekonstrukcí. Odhadovaná hodnota zakázky činí 933,13 mil. Kč. Lhůta pro
doručení nabídek nebo žádostí o účast je do 9. května 2016.

ŘSD má vítěze tendru na modernizaci D1 za 929,35 mil. Kč

úterý 23. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k výsledkům zakázky

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) vybralo vítěze veřejné zakázky na modernizaci dálnice
D1 v úseku EXIT 49 Psáře - EXIT 56 Soutice. Je jím sdružení firem Metrostav a SWIETELSKY
stavební. Celková konečná hodnota zakázky je 929,35 mil. Kč.

ŘSD vypsalo tendr na modernizaci D1 za 710 mil. Kč

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) vypsalo veřejnou zakázku na modernizaci vozovky dálnice
D1 v Kraji Vysočina v úseku EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov. Odhadovaná hodnota
zakázky činí 710 mil. Kč. Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast je do 11. května
2016.

ČEZ Distribuce poptává monitory sítí NN za 495 mil. Kč

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

ČEZ Distribuce vypsala veřejnou zakázku na uzavření rámcové smlouvy na dodávky zařízení
pro měření elektrické energie a kvality elektrické energie - monitorů sítí nízkého napětí po
dobu čtyř let. Odhadovaná hodnota zakázky činí 495 mil. Kč. Lhůta pro doručení nabídek
nebo žádostí o účast je do 30. března 2016.

ŘSD vypíše tendr na rekonstrukci I/47 za 134,35 mil. Kč

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) zveřejnilo předběžné oznámení o veřejné zakázce na
rekonstrukci silnice I/47 v úseku Slavíč-Bělotín. Odhadovaná hodnota zakázky je 134,35 mil.
Kč. Předpokládaná doba trvání stavebních prací je 6 měsíců.

ŘSD vypíše tendr na rekonstrukci D46 za 129,65 mil. Kč

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) zveřejnilo předběžné oznámení o veřejné zakázce na
rekonstrukci dálnice D46 v úseku Vranovice-Olomouc. Odhadovaná hodnota zakázky je
129,65 mil. Kč. Předpokládaná doba trvání stavebních prací je 8 měsíců.
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FN Motol vypíše tendr na léčivé přípravky za 154 mil. Kč

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Fakultní nemocnice v Motole (FN Motol) zveřejnila předběžné oznámení o veřejné zakázce na
dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou Adalimumab. Odhadovaná hodnota zakázky je
154 mil. Kč. Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení je 20. března 2016.

ŘSD vypíše tendr na obnovu značení za 280 mil. Kč

pondělí 22. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) zveřejnilo předběžné oznámení o veřejné zakázce na
obnovu vodorovného dopravního značení na dálnicích v letech 2016-2020. Odhadovaná
hodnota zakázky je 280 mil. Kč. Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení je 23.
března 2016.

SÚS Ústeckého kraje vypisuje zakázku Souvislé opravy

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Změna v zadání: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje vypisuje veřejnou zakázku Rámcová
smlouva na zhotovitele souvislých oprav živičných povrchů silnic v majetku Ústeckého kraje
pro rok 2016/2017. Odhadovaná hodnota zakázky činí 300 mil. Kč. Lhůta pro doručení
nabídek nebo žádostí o účast je do 30. března 2016.

ŘSD ČR vypisuje zakázku Poskytování právních služeb

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Změna v zadání: Ředitelství silnic a dálnic ČR vypisuje veřejnou zakázku Poskytování právních
služeb. Odhadovaná hodnota zakázky činí 280 mil. Kč. Lhůta pro doručení nabídek nebo
žádostí o účast je do 14. dubna 2016.

Ministerstvo zemědělství vypisuje zakázku Provoz infrastruktury

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Změna v zadání: Ministerstvo zemědělství vypisuje veřejnou zakázku Provoz a rozvoj
aplikační infrastruktury a služeb na MZe PRAIS. Odhadovaná hodnota zakázky činí
296,92 mil. Kč. Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast je do 24. února 2016.

MV poptává osobní vozidla za 298,12 mil. Kč

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Ministerstvo vnitra (MV) vypsalo veřejnou zakázku na uzavření rámcové smlouvy na dodávky
osobních vozidel v letech 2016-2018. Odhadovaná hodnota zakázky činí 298,12 mil. Kč. Lhůta
pro doručení nabídek nebo žádostí o účast je do 12. dubna 2016.

Univerzita Palackého v Olomouci vypisuje zakázku Rekonstrukce objektu

pondělí 22. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Změna v zadání: Univerzita Palackého v Olomouci vypisuje veřejnou zakázku UPOL -
Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc. Odhadovaná hodnota zakázky činí 190 mil.
Kč. Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast je do 4. března 2016.

Crystalite Bohemia získal zakázky za 140 mil. Kč

pondělí 22. únor  | ČIANEWS | Více informací

Výrobce skla Crystalite Bohemia získal na veletrhu Ambiente nové zakázky v celkové hodnotě
140 mil. Kč. Dle obchodního ředitele společnosti Tomáše Fiřta měla úspěch mj. nová sklovina
obohacená titanem. Kvůli rostoucímu zájmu společnost pořídí pro závod ve Světlé nad
Sázavou dvě nové automatické linky na výrobu sklenic a odlivek. Denní výrobní kapacita se
tak zvýší o zhruba 100 tis. kusů.

IKEM vypíše tendr na kardiovertery za 282 mil. Kč

úterý 23. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) zveřejnil předběžné oznámení o veřejné
zakázce na opakované dodávky přístrojů ICD kardioverterů - defibrilátorů. Odhadovaná
hodnota zakázky je 278 mil. Kč. Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení je 28.
března 2016.
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Olomouc vypisuje zakázku Oprava tramvajové trati

úterý 23. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Změna v zadání: Statutární město Olomouc vypisuje veřejnou zakázku Ulice 1. máje -
rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí. Odhadovaná hodnota
zakázky činí 109,56 mil. Kč. Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast je do 18. března
2016.

FN Plzeň poptává léčiva za 167,36 mil. Kč

úterý 23. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň) vypsala veřejnou zakázku na pravidelné dodávky
léčivých přípravků - antineoplastik a imunomodulátorů po dobu dvou let. Odhadovaná
hodnota zakázky činí 167,36 mil. Kč. Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast je do
13. dubna 2016.

VAS poptává elektrickou energii za 442 mil. Kč.

úterý 23. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Vodárenská akciová společnost (VAS) vypsala veřejnou zakázku na zajištění dodávek
elektrické energie od roku 2017 na dobu neurčitou pro sídlo firmy v Brně a provozní divize
působící na okresech Brno-venkov, Boskovice, Jihlava, Třebíč, Znojmo a Žďár nad Sázavou.
Odhadovaná hodnota zakázky činí 442 mil. Kč. Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí
o účast je do 5. dubna 2016.

MV vypíše tendr na pneumatiky za 169 mil. Kč

středa 24. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Ministerstvo vnitra (MV) zveřejnilo předběžné oznámení o veřejné zakázce na uzavření
rámcové smlouvy na dodávky pneumatik pro služební vozidla resortu MV v letech
2017-2018. Odhadovaná hodnota zakázky je 169 mil. Kč. Předpokládané datum zahájení
zadávacího řízení je 31. března 2016.

Karlovarský kraj vypisuje zakázku Dokončení revitalizace areálu

středa 24. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Změna v zadání: Karlovarský kraj vypisuje veřejnou zakázku Karlovarská krajská nemocnice -
nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu. Odhadovaná
hodnota zakázky činí 389 mil. Kč. Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast je do 25.
dubna 2016.

Dopravní podnik hl. m. Prahy vypisuje zakázku Zajištění fyzické ostrahy

středa 24. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Změna v zadání: Dopravní podnik hl. m. Prahy vypisuje veřejnou zakázku Zajištění fyzické
ostrahy objektů zadavatele. Odhadovaná hodnota zakázky činí 469 mil. Kč. Lhůta pro
doručení nabídek nebo žádostí o účast je 7. března 2016.

Správa železniční dopravní cesty vypisuje zakázku Revitalizace úseků

středa 24. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Změna v zadání: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace vypisuje veřejnou
zakázku Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice
(mimo). Odhadovaná hodnota zakázky činí 370,61 mil. Kč. Lhůta pro doručení nabídek nebo
žádostí o účast je do 11. března 2016.

Západočeská univerzita v Plzni vypisuje zakázku Výpočetní technika

středa 24. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Změna v zadání: Západočeská univerzita v Plzni vypisuje veřejnou zakázku Dynamický
nákupní systém na výpočetní techniku (II.). Odhadovaná hodnota zakázky činí 200 mil. Kč.
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast je do 26. února 2016.

ČD vypsaly tendr na opravy vozidel za 317 mil. Kč

středa 24. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

České dráhy (ČD) vypsaly veřejnou zakázku na periodické opravy kolejových vozidel
v majetku zadavatele v celkovém předpokládaném počtu 127 oprav po dobu čtyř let.
Odhadovaná hodnota zakázky činí 317 mil. Kč. Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí
o účast je do 4. dubna 2016.
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MV poptává testy na omamné látky za 128,88 mil. Kč

středa 24. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Ministerstvo vnitra (MV) vypsalo veřejnou zakázku na dodávky orientačních testů na
zjišťování omamných a psychotropních látek v letech 2016-2018. Odhadovaná hodnota
zakázky činí 128,88 mil. Kč. Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast je do 18. dubna
2016.

Aircraft Industries se uchází o vládní zakázku za 300 mil. Kč

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS |  Ověrujeme za Vás

Aircraft Industries se uchází o vládní zakázku ve výši 300 mil. Kč na servis letounů L410.
Společnost předložila nabídku na servis s výjimkou motoru a vrtulí. Na dotaz ČIANEWS to
uvedla mluvčí Nora Strádalová s tím, že Aircraft Industries očekává výsledky během několika
týdnů.

Bulovka vypíše tendr na skener za 125 mil. Kč

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Nemocnice Na Bulovce (Bulovka) zveřejnila předběžné oznámení o veřejné zakázce
na dodání a instalaci nerepasovaného hybridního skeneru umožňujícího provádění
zobrazovacích vyšetření magnetickou rezonancí a pozitronovou emisní tomografií včetně
datového úložiště. Odhadovaná hodnota zakázky je 125 mil. Kč. Předpokládaný termín
realizace tendru je do konce roku 2016.

ŘSD vypíše tendr na výstavbu obchvatu za 120,14 mil. Kč

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) zveřejnilo předběžné oznámení o veřejné zakázce na
výstavbu přeložky silnice I/37 mimo obec Sklené nad Oslavou. Navržený obchvat odkloní
silniční tranzitní dopravu z centra obce, kde zatěžuje životní prostředí. Odhadovaná hodnota
zakázky je 120,14 mil. Kč. Předpokládaná doba trvání stavebních prací je 24 měsíců.

MV vypíše tendr na pohonné hmoty za 268 mil. Kč

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Ministerstvo vnitra (MV) zveřejnilo předběžné oznámení o veřejné zakázce na uzavření
rámcové smlouvy na dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť v roce
2017. Odhadovaná hodnota zakázky 268 mil. Kč. Předpokládané datum zahájení zadávacího
řízení je 31. března 2016.

Pacov vypíše tendr na dům sociálních služeb za 100 mil. Kč

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Město Pacov zveřejnilo předběžné oznámení o veřejné zakázce na novostavbu domu
sociálních služeb, která bude prostorově a funkčně provázána se stávajícím domovem
důchodců v ulici Malovcova. Odhadovaná hodnota zakázky je 100 mil. Kč. Předpokládané
datum zahájení stavebních prací je 1. října 2016.

ŘSD vypisuje zakázku Diagnostika mostů

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Změna v zadání: Ředitelství silnic a dálnic ČR vypisuje veřejnou zakázku Rámcová smlouva na
diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek.
Odhadovaná hodnota zakázky činí 160 mil. Kč. Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí
o účast je do 1. března 2016.

Olomouc vypisuje zakázku Rekonstrukce tramvajové trati

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Změna v zadání: Statutární město Olomouc vypisuje veřejnou zakázku Ulice 1. máje -
rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí. Odhadovaná hodnota
zakázky činí 109,56 mil. Kč. Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast je do 22.

Statutární město Ostrava vypisuje zakázku Rekonstrukce DK Poklad

středa 24. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Změna v zadání: Statutární město Ostrava vypisuje veřejnou zakázku Rekonstrukce a
modernizace DK Poklad. Odhadovaná hodnota zakázky činí 241,17 mil. Kč. Lhůta pro
doručení nabídek nebo žádostí o účast je do 10. března 2016.
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ON Kladno vypisuje zakázku Materiální zajištění

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Změna v zadání: Oblastní nemocnice Kladno vypisuje veřejnou zakázku Materiální a servisní
zajištění biochemických, imunoanalytických a hematologických vyšetření v Klinické laboratoři
Oblastní nemocnice Kladno. Odhadovaná hodnota zakázky činí 125,80 mil. Kč. Lhůta pro
doručení nabídek nebo žádostí o účast je do 20. dubna 2016.

ŘSD ČR vypisuje zakázku I/11 Opava

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Změna v zadání: Ředitelství silnic a dálnic ČR vypisuje veřejnou zakázku I/11 Opava, severní
obchvat - východní část. Odhadovaná hodnota zakázky činí 613,2 mil. Kč. Lhůta pro doručení
nabídek nebo žádostí o účast je do 24. března 2016.

Pardubice vypíší stavební tendr za 147,77 mil. Kč

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Podrobnosti k vyhlášené zakázce

Statutární město Pardubice zveřejnilo předběžné oznámení o veřejné zakázce
na rekonstrukci přednádražního prostoru - terminálu MHD s vazbou na železniční dopravu.
Odhadovaná hodnota zakázky je 147,77 mil. Kč. Předpokládaný termín dokončení stavebních
prací je devět měsíců od zahájení realizace díla.

MV vyhlásilo řízení na odkoupení nemovitostí

úterý 23. únor  | ČIANEWS | Více informací

Ministerstvo vnitra (MV) vyhlásilo výběrové řízení nejvýhodnější nabídky na odkoupení
nemovitostí. Týká se nemovitostí v k. ú. Starý Bohumín, Varnsdorf, Kraskov, Hora Svatého
Šebestiána, Nové Hrady, Hřešihlavy a Bartošovice v Orlických horách.

Útlumy a propouštění

Odbory Dolu Paskov vyhlásily stávkovou pohotovost

úterý 23. únor  | ČIANEWS | Více informací |  Ptáme se za Vás

Závodní výbor Odborového svazu hornictví, geologie a naftového průmyslu Dolu Paskov (OS
PHGN) rozhodl o vyhlášení stávkové pohotovosti od 23. února 2016 do 30. dubna 2016.
Důvodem jsou kroky vedení OKD směřující k trvalému uzavření Dolu Paskov. Mluvčí OKD Ivo
Čelechovský na dotaz ČIANEWS uvedl, že vedení OKD citlivě vnímá rozhodnutí odborové
organizace z Paskova, stejně jako celou situaci v tamním dole. V tomto kontextu vyvíjí úsilí,
aby zajistilo finanční zdroje na pokrytí potřebného sociálního programu. OKD věří, že
vyhlášení stávkové pohotovosti nebude mít vliv na každodenní činnost dolu.

MPO: NWR/OKD do měsíce oznámí, kolik propustí lidí

pondělí 22. únor  | ČIANEWS | Více informací

Vedení společnosti NWR/OKD do měsíce oznámí, kolik lidí bude propuštěno. Uvedl to
předseda představenstva NWR Gareth Penny na setkání s ministrem průmyslu a obchodu
Janem Mládkem (ČSSD) a ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou (ČSSD).
O schůzku s ministry požádalo vedení NWR/OKD, aby je informovalo o připravovaném
restrukturalizačním plánu. Uvedlo to ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Vedení ČP považuje stávku SOS – 21 za neoprávněnou

pondělí 22. únor  | ČIANEWS | Více informací

Vedení České pošty (ČP) považuje protestní akci pořádanou 22. února 2016 odborovou
organizací SOS – 21 za neoprávněnou a bude v dalších krocích postupovat podle platných
zákonů. Generální ředitel ČP Martin Elkán uvedl, že předseda organizace Petr Pohl na
společných jednáních nikdy nepřednesl argumenty, které uvádí jako důvody k protestní akci.

ÚZSVM neprodlouží smlouvu o výpůjčce objektu v Praze 3

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Více informací

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) neprodlouží občanské iniciativě
Klinika smlouvu o bezúplatné výpůjčce bývalého zdravotnického zařízení v Jeseniově ulici
v Praze, která vyprší 2. března 2016. Důvodem je sdělení stavebního úřadu Městské části
Praha 3, že stavba byla zkolaudována jako plicní zdravotnické zařízení a jiné využití je
nelegální. ÚZSVM plánuje nemovitost nabídnout jiné státní instituci. V případě nezájmu
vyhlásí výběrové řízení na prodej.
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ÚP ČR: V lednu 2016 nahlásilo hromadné propouštění devět firem

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více informací

V lednu 2016 nahlásilo v ČR hromadné propouštění celkem devět zaměstnavatelů. Tento
krok se dotkne 363 jejich zaměstnanců. Nejvíce zaměstnavatelů, kteří nahlásili hromadné
propouštění, působí v Moravskoslezském kraji. Vyplývá to z údajů Úřadu práce ČR (ÚP ČR).
Počet firem, které hromadně propouštějí, klesl meziročně o dvě, meziměsíčně pak o jednu
vzrostl. Podniky plánují propustit o 67 zaměstnanců více než ve stejném období loňského
roku a o 134 lidí více než v předchozím měsíci.

ČIŽP udělila KOMAXO BIOENERGO pokutu 250 tis. Kč

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více informací

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila provozovateli stacionárního zdroje
znečišťování ovzduší KOMAXO BIOENERGO pokutu ve výši 250 tis. Kč. Společnost
nedodržovala platné podmínky provozu při zpracování dřevní štěpky. Způsobila tím
zvýšenou prašnost v okolí provozovny v Českém Krumlově.

EMS a Praha proti sobě podaly žaloby týkající se Opencard

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více informací

Společnost eMoneyServices (EMS) podala žalobu na hlavní město Praha kvůli porušení
licenčních smluv zahrnující zneužití know-how společnosti v souvislosti s kartou Opencard.
Dle magistrátu k takovému jednání nedochází. Z preventivních důvodů přistoupil společně se
svou společností Operátor ICT k podání určovací žaloby, kterou se domáhá nezávislého a
oficiálního určení, že do práv společnosti EMS instituce nezasáhly.

Z. Zemek se odvolal proti rozhodnutí soudu v kauze solárů

úterý 23. únor  | ČIANEWS | Více informací

Podnikatel Zdeněk Zemek trvá od začátku procesu v kauze udělení licencí dvěma solárním
elektrárnám Saša – Sun a Zdeněk – Sun na své nevině. Proti prvoinstančnímu rozsudku
soudu o své vině se proto na místě odvolal. Jádro celé kauzy dle jeho slov od počátku spočívá
v naprosté neznalosti technické problematiky týkající se fotovoltaických elektráren ze strany
orgánů činných v trestním řízení, které podanou obžalobu postavily na technicky i právně
irelevantních skutečnostech.

Personální změny

L´ORÉAL Česká republika má dva nové ředitele divizí

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více informací

Adrien Denavit je ředitelem divize spotřebního zboží a Martina Slezáková povede po návratu
z mateřské dovolené divizi profesionální kosmetiky L´ORÉAL Česká republika. Budou
zodpovídat za vedení divizí v ČR, na Slovensku a v Maďarsku. Cílem A. Denavita je zapracovat
na penetraci produktových kategorií a získávání nových spotřebitelů. M. Slezáková se chce
zaměřit na rozvoj partnerských salonů.

F. Mareth je obchodním ředitelem StringData

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Více informací

František Mareth je od února 2016 obchodním ředitelem společnosti StringData. Je
zodpovědný za rozvoj vztahů se zákazníky, propojení technologických řešení s potřebami
odborných business útvarů a při zavádění produktových inovací. F. Mareth do StringData
přešel z mezinárodní poradenské společnosti Deloitte, kde působil jako ředitel týmu
Technology Consulting.

P. Marc je Sales Manager pro Solutions & CBS v CANON CZ

pondělí 22. únor  | ČIANEWS | Více informací

Petr Marc zastává od 1. února 2016 novou pozici Sales Manager pro Solutions & CBS ve
společnosti CANON CZ. Jeho úkolem je vedení obchodního týmu CBS/IM a implementace
obchodní strategie a metodologie. Zároveň nadále působí jako Implementation & Services
Development Manager pro oddělení CBS. P. Marc přišel do CANON CZ v srpnu 2015. Dříve
působil ve společnostech Microsoft či Deloitte.
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Jan Klokočka je členem představenstva Autosalon Klokočka Centrum

pátek 19. únor  | ČIANEWS | Více v obchodním rejstříku

Jan Klokočka je ke dni 3. prosince 2015 dle Justice.cz v pozici člen představenstva Autosalon
Klokočka Centrum, přičemž den vzniku členství je 3. prosinec 2015.

Petr Přecechtěl je členem dozorčí rady ČSOB Leasing

pondělí 22. únor  | ČIANEWS | Více v obchodním rejstříku

Petr Přecechtěl je ke dni 13. ledna 2016 dle Justice.cz v pozici člen dozorčí rady ČSOB
Leasing, přičemž den vzniku členství je 13. leden 2016.

J. Žežulka je Policy & Controversy Manager APOGEO

úterý 23. únor  | ČIANEWS | Více informací

Jiří Žežulka nastoupil na nově vzniklou pozici Tax Policy & Controversy Manager ve skupině
APOGEO. Na starost bude mít oblast daňové politiky a řešení daňových sporů. Od roku
2011 vedl na Generálním finančním ředitelství (GFŘ) Odbor řízení rizik. Od roku
2014 vykonával funkci zástupce generálního ředitele GFŘ.

A. Ohlsson-Leijon byla jmenována CFO AB Electrolux

úterý 23. únor  | ČIANEWS | Více informací

Anna Ohlsson-Leijon byla k 1. dubnu 2016 jmenována Chief Financial Officer (CFO) AB
Electrolux. Společnost dále jmenovala k 1. březnu 2016 Ola Nilssona ředitelem oblasti Small
Appliancesa Executive Vice Presidentem AB Electrolux. A. Ohlsson-Leijon nahradí na pozici
Tomase Eliassona, který ze společnosti odchází. O. Nilsson nahradí Henrika Bergströma,
který bude pracovat na speciálních úkolech pod President and CEO Jonasem Samuelsonem.

Jiří Faltýnek je předsedou dozorčí rady Teplárny Brno

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více v obchodním rejstříku

Jiří Faltýnek je ke dni 21. prosince 2015 dle Justice.cz v pozici předseda dozorčí rady Teplárny
Brno, přičemž den vzniku členství je 16. prosinec 2015.

Ik-Han Do je jednatelem Doosan Škoda Power

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více v obchodním rejstříku

Ik-Han Do je ke dni 30. prosince 2015 dle Justice.cz v pozici jednatel Doosan Škoda Power.

C. B. Larios je 1. místopředsedou představenstva OHL ŽS

středa 24. únor  | ČIANEWS | Více v obchodním rejstříku

Carlos Baylin Larios je ke dni 14. ledna 2016 v pozici 1. místopředseda představenstva OHL
ŽS, přičemž den vzniku členství je 14. leden 2016. Jose Maria Perez Yuste je ke stejnému dni
členem představenstva. Místopředsedou dozorčí rady se ke dni 15. ledna 2016 stal Michal
Štefl, přičemž den vzniku členství je 15. leden 2016. Vyplývá to z obchodního rejstříku.

Vladimír Vlk odstoupil z dozorčí rady ČEZ

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více informací

Vladimír Vlk odstoupil k 25. únoru 2016 z funkce člena dozorčí rady ČEZ. Náhradním členem
byl jmenován Petr Polák a to do doby konání nejbližší valné hromady.

V. Hána se stal manažerem pro zpracování dat v CANON CZ

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více informací

Václav Hána je Manager Center of Excellence for Intelligent Data Processing v týmu Canon
Business Services společnosti CANON CZ. Náplní jeho práce bude příprava obchodní a
marketingové strategie, odpovědnost za obchodní výsledky a vedení týmu CoE-IDP. V. Hána
nastoupil v roce 2007 do Océ Česká republika a stál u vzniku Scanreco centra (dnešní
CoE-IDP).

N. Cesarone byl jmenován prezidentem UPS pro oblast Evropy

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více informací

Společnost UPS oznámila jmenování Nanda Cesarone prezidentem pro oblast Evropy.
Nahradí Cindy Miller, která bude ve Spojených státech působit jako prezidentka UPS pro
celosvětovou nákladní přepravu. N. Cesarone působil na pozici prezidenta pro Asii a
Tichomoří. Na pozici jej nahradil Rosse McCullough, který před svým jmenováním zastával
pozici viceprezidenta pro rozvoj firmy.
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Michal Baštář je jednatelem GE Money Leasing

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více v obchodním rejstříku

Michal Baštář je ke dni 18. ledna 2016 dle Justice.cz v pozici jednatel GE Money Leasing.

J. Emrlová je členkou představenstva Mlékárna Pragolaktos

čtvrtek 25. únor  | ČIANEWS | Více v obchodním rejstříku

Jana Emrlová je ke dni 11. února 2016 dle Justice.cz v pozici člen představenstva Mlékárna
Pragolaktos.
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