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Pentě se konečně podařilo postrčit dva své významné
projekty. Stavbu nové obchodní čtvrti kolem pražského
Masarykova nádraží a letiště ve Vodochodech. Obě vi-
sely  na  smlouvách  nebo  povolení  od  státu.  České
dráhy (současný generální ředitel i šéf dozorčí rady dří-
ve  pomáhali  budovat  Agrofert)  konečně podepsaly  s
Pentou smlouvu o prodeji pozemků. Vodochody visely
na ekologickém posudku EIA na terminál, který Pentě
neprávem  odebral  ministr  životního  prostředí  (dříve
Agrofert). Městský soud dal Pentě za pravdu. V meziča-
se si koupila vydavatelství v čele s Deníkem. Atomovky
(jak  říká  investicím  do  medií  Daniel  Křetínský)  jsou
zjevně nezbytné. Potvrzuje se to na jeho EPH, Babišovi
a teď i Pentě.

Alza vidí letošní tržby nad 20 mld. Kč ( ) To je o
alespoň 15,6 % více než  17,3  mld.  včetně
DPH. Vedle rozšíření sortimentu o zboží pro kutily a
sportovce,  chce  největší  český  e-shop  chce  posílit
prodeje mimo své tradiční trhy v Česku a na Sloven-
sku. „Každé čtyři roky se nám zatím daří obrat zdvoj-
násobovat,“ řekl HN Tomáš Havryluk, místopředseda
představenstva firmy. Alza spustila prodeje v západní
Evropě v roce 2014.

Home Credit zavře pobočky v Bělorusku  ( )
Poskytovatel úvěrů na nákup spotřebního zboží si v
Bělorusku od února ponechá jen 14 z  34  poboček.
Důvodem  je  dopad  ekonomických  potíží  v  Rusku,
který způsobuje hlavně nízká cena ropy, na sousední
země. Firma, která v býv. sovětských republikách pů-
sobí  jako  banka,  propustí  blíže  neurčený  počet  ze
svých 1200 zaměstnanců v Bělorusku.

Právníka ve sporu ČD vyšetřuje policie (LN/4) Jde o
Karla Muzikáře, který je partnerem v české pobočce
advokátní  kanceláře  Weil,  Gotshal  &  Manges,  která
zastupuje České dráhy v arbitráží  se Škodou Trans-
portation.  Podle  arbitrů  mají  ČD  zaplatit  plzeňské
strojírně 1,1 mld. Kč v případě dodávek vysokorych-
lostních lokomotiv.  Protikorupční  policie  se zajímá,
na kolik peněz si Muzikář při zastupování ČD přijde.

Čínský Lapasan ovládl Pivovary Lobkowicz (
,  HN/13)  Firma  zvýšila  podíl  v  pivovarech  na

98,07 % z dosavadních 79,40 %. Jde o podíl, který La-
pasan získal od minoritních akcionářů během povin-
né nabídky pro odkup jejich akcií. Cena za jednu akcii
byla 208 Kč. Je to 93 % více než 160 Kč, za kterou ak-
cie v roce 2014 začala prodávat na burze.

Česko  přijde  o  EU  dotace  na  internet  ( ,
LN/13) Jde o 14 mld. Kč z unijních fondů na budování
rychlých datových sítí, varují vládu v otevřeném do-
pise  telekomunikační  operátoři  a  Hospodářská  ko-
mora. Česku chybí příslušný zákon a strategický plán
rozvoje internetu. Je to už několikátý apel na vládu.

Travel Servis loni přepravil 5,7 mil. lidí (Pr/19) To je
o 5 % více než roku 2014.

Podniky  mírně  zvýší  platy  o  2,4  %  v  průměru
(E15/6) Vyplývá to z šetření mezi 212 členy Svazu prů-
myslu a dopravy.

Modřany  Power  v  insolvenci  (HN/12)  Úpadek  ně-
kdejšího předního výrobce potrubních systémů pro
energetiku začne v pátek projednávat Městský soud v
Praze. Ve hře jsou pohledávky za 1,8 mld. Kč. Firmu

by po reorganizaci mohly ovládnout Vítkovice miliar-
dáře Jana Světlíka.

Finep prodal podíl na sídle Vodafonu ( ) V Pra-
ze Stodůlkách ho převzal developer Ungelt Partners
za cenu, jež nebyla zveřejněna. Finep a Ungelt Part-
ners  také společně začaly  ve Stodůlkách rozšiřovat
adminstrativní komplex City West.

Slovenská  Štvorka  si  přihlásila  českou  známku
( ) Slovenský mobilní operátor si připravuje pů-
du pro vstup na trh v ČR. Společnost Swan, jeho pro-
vozovatel, to ale nechce komentovat.  V ČR si přihlá-
sila několik ochranných známek, např. „váš českoslo-
venský operátor.“

Rusové opět chtějí létat do Karlovych Varů ( )
Aerolinky Poběda, které o spoj usilují, by tak obnovily
pravidelnou linku z Moskvy. Aeroflot, který nízkoná-
kladovou Pobědu vlastní, lety do Varů přerušil loni v
dubnu. Poběda by měla létat 7x týdně.

Otazníky kolem Technologické agentury ( )
Její budoucnost je nejistá, říká její šéfka Rut Bízková.
Vláda je podle ní liknavá, loni neschválila jediný nový
projekt a ohrožuje podporu aplikovaného výzkumu.
Vicepremiér Pavel Bělobrádek s ní nesouhlasí.

Česko poskočilo na antikorupčním žebříčku (HN/3)
V  rámci  světa  Transparency  International  posunula
ČR na 37. místo z 53. pozice. Za většinou zemí EU ale
Česko stále zaostává.

Developeři  prodali  v  Praze  byty  za  28  mld.  Kč
( ) Jde o rekord a meziroční nárůst o 6 mld.
Kč, uvedla developerská firma Trigema. Celkem se v
Praze prodalo sedm tisíc bytů. Prodej bytů stoupl i v
Brně, o 15 %. Průměrná cena bytů vzrostla o 6,6 % na
59 885 Kč/m2 (včetně DPH). 

Tesco  prodalo  obchodní  dům  v  Žilině  (Pr/16)  Od
Britů ho koupila tamní slovenská developerská spo-
lečnost. Kupce už má i OD Prešov.

Zákon o prokazování původu majetku  (Pr/2) Sně-
movna v pondělí dokončila první kolo projednávání
legislativy, která má umožnit zdanění nepřiznaného
majetku, jehož hodnota převýší 7 mil. Kč. 

Bankovní  asociace  zmírnila  očekávání  růstu
( ) Nová prognóza růstu HDP uvádí 2,4 % mís-
to listopadových 2,5 %. V roce 2017 má podle České
bankovní asociace ekonomika růst o 2,7 %. Letošní
průměrnou inflaci odhaduje pod 1 %. Ministerstvo fi-
nancí letos očekává růst ekonomiky 2,7 %.

Stavební  zakázky od státu na pětiletém minimu
(HN/14) Podle analýzy firmy CEEC se jejich počet me-
ziroční snížil  o 32,2 % na 2939. Veřejní investoři vy-
psali výběrová řízení na stavební práce za 94,6 mld.
Kč.

Ťok v parlamentu o mýtném  ( ,  8) Ministr do-
pravy bude na dnešním mimořádném jednání  Sně-
movny  vysvětlovat,  proč  jeho  úřad  doposud  nepři-
pravil  výběrové  řízení.  Problém  je  v  původních
smlouvách s Kapschem, hájí svého ministra šéf ANO
Andrej  Babiš.  Prodloužení  smlouvy  s  Kapschem  je
kvůli amatérismu všech dosavadních ministrů dopra-
vy asi nevyhnutelné, komentují kauzu HN.

O řidičák přišlo 502 tis. lidí (MFD/1, 2) Od roku 2006
přišel alespoň na čas o řidičský průkaz každý dvanác-
tý řidič.  Bodový systém, který platí  10 let,  se bude
nejspíše měnit. Ministr dopravy Dan Ťok chce zpřísnit
pokuty a mj. zavést princip dvakrát a dost u nejzávaž-
nějších přestupků.

Lidé můžou mluvit v Praze do dopravy  (Pr/12, 13,
De/1, LN/13) Ropid má tři návrhy na změny u tramva-
jí a poprvé se k nim může vyjádřit veřejnost. Elektro-
nicky i prostřednictvím anketních lístků. Změny mají
platit od června. Na trasu na letiště v Ruzyni, vyrazí
zkušebně velkokapacitní autobusy. Společnost JCDe-
caux chce wi-fi na až 400 zastávkách MHD v Praze.

Antisemitismus může v Evropě vzrůst ( ) Kvůli
současné migrační krizi, řekl v pořadu Interview ČT24
ředitel  Židovského muzea v  Praze Leo Pavlát.  I  ně-
mecká kancléřka je překvapena protižidovskými po-
stoji mezi uprchlíky. Přicházejí ze zemí, kde „jsou pro-
tižidovské sentimenty nesmírně silné, dokonce kulti-
vované po celé generace,“ řekl.

Kandidáti  na  hejtmany:  Foldyna  i  Gajdůšková
(HN/5) ČSSD v šesti regionech nasazuje nové lídry, v
sedmi  budou  posty  obhajovat  současní  hejtmani.
Nasadí např. premiérovu poradkyni Alenu Gajdůško-
vou, zemanovce Jaroslava Foldynu, byznysmena Jo-
sefa Bernarda či univerzitního proděkana Jiřího Ště-
pána.

Boček  bude  evropským  emisarem  pro  migraci
(HN/3) Jmenování českého velvyslance při Radě Ev-
ropy je reakcí na zprávy o porušování lidských práv
přistěhovalců v  Evropě.  Tomáš Boček bude od 1.2.
pro RE shromažďovat a analyzovat data o dodržování
práv běženců.

Ministr varuje těhotné před Lat. Amerikou (
) Důvodem pro nedoporučení cest do této oblas-

ti je virus zika. Ten může u plodu způsobit nedosta-
tečné  vyvinutí  mozku  (mikrocefalii).  Podle  ministra
zdravotnictví  Svatopluka Němečka riziko přenosu v
ČR nehrozí.

Jmenování profesorů zůstává Hradu (Pr/2) Stojí to
v novém vysokoškolském zákoně, který v pondělí po-
slala Sněmovna do Senátu. Legislativa mění kontrolu
kvality vysokých škol a zavádí možnost odebrání aka-
demického titulu. Současná Akreditační komise zani-
ká a vznikne Národní akreditační úřad. Prezident Mi-
loš Zeman dosud odmítl jmenovat tři profesory, což
vyvolalo emotivní debaty.  

VŠE musí přejmenovat svůj IT systém (HN/4) Zkrat-
ku  Integrovaného  studijního  informačního  systému
–  ISIS  –  používají  teroristé  z  tzv.  Islámského  státu.
Podle univerzity by mohla být problematická hlavně
pro zahraniční studenty.

Příbuzní chtějí  prošetřit  smrt Ransdorfa  (Pr/1,  2)
Mají podezření, že jeho úmrtí nebylo náhodné. Podle
min. zahraničí  Lubomíra Zaorálka to „souvisí  s  tím,
co se odehrálo ve Švýcarsku“.

Trenéra Růžičku obvinili ze zpronevěry  ( ,  P/1,
HN/9) Hokejový kouč se jí měl dopustit tím, že údajně
žádal po rodičích mladých hráčů peníze za „pomoc“ s
jejich kariérou. Vladimír Růžička trestní stíhání neko-
mentoval, už dříve vinu odmítl.

Média jako atomovka fungují
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