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• V současnosti se připravuje další projekt na pořízení 
ještě více souprav, které by jezdily s osobními vlaky na trati z 
Olomouce přes Přerov do Zlína. Do těchto souprav by mohlo 
být investováno dalších více než půl miliardy Kč. V součas-
nosti jezdí na regionálních tratích série osmi modernizova-
ných částečně nízkopodlažních motorových jednotek Regio-
nova za přibližně 200 milionů Kč. 

Zdroj: , 13.5. 
 

• Společnost Penta jedná s několika leteckými 
nízkonákladovými linkami o případné spolupráci na letišti 
Aero Vodochody . Uvedl to na tiskové konferenci partner 
Penty Marek Dospiva . Dodal, že zájem létat na letiště 
Vodochody přichází především od těch, co nelétají do 
Česka. Zatím Penta jedná například s JetAir nebo Ryanair . 
• Penta se v privatizační smlouvě zavázala, že Aero 
Vodochody bude i nadále pro potřeby Armády ČR, školení 
pilotů a další účely zabezpečovat provoz letiště. Podle Do-
spivy jsou k zajištění fungování letiště nutné investice. Na ně 
se musí podle jeho slov vydělat. Proto Penta navrhuje, aby 
na tamních místech vzniklo civilní letiště nebo vojenské 
výcvikové centrum. Podle Dospivy je ekonomicky příznivější 
civilní letiště. V současnosti se dopracovává ucelený mate-
riál o projektu Aero Vodochody, který v nejbližších týdnech 
bude předán na Ministerstvo životního prostředí a k posou-
zení na EIA. 

Zdroj: , 13.5. 
 

• Aerolinky Emirates spustí od července přímé lety mezi 
Prahou a Dubají, během 12 měsíců chtějí na lince přepravit 
zhruba 160 tisíc cestujících. S přímou linkou z Prahy Emira-
tes otevřou první českou kancelář, která bude zaměstnávat 
až 20 lidí. V současné době pro Emirates pracuje zhruba 80 
Čechů, většinu z nich tvoří palubní personál. 
• Obsazenost letadel by se při každodenních zpátečních 
letech do Dubaje měla pohybovat kolem tří čtvrtin. Později 
by pak měla podle ředitele Emirates Richarda Vaughana  
vzrůst o 10 %. Za zpáteční letenku do Dubaje zákazníci 
zaplatí v rámci akční nabídky zhruba 10 tisíc Kč. Později 
bude stanovena cena na základě aktuální situace na trhu. 

Zdroj: , 12.5. 
 

• Společnosti skupiny RWE, které počátkem května ozná-
mily vstup na trh s elektřinou pro maloodběratele, nabídnou 
tarifní ceny o 5 % nižší oproti hlavnímu dodavateli v daném 
regionu. V případě tarifů pro firemní maloodběratele C01, 
C02 a C03 bude cena v Praze činit 1899 Kč za MWh, na jihu 
Čech a jižní Moravě 1891 Kč a v ostatních regionech 1626 
Kč za MWh (bez daní a regulovaných složek ceny).  
• Pro srovnání, ČEZ Prodej  nabízí silovou elektřinu u 
zmíněných firemních tarifů na tento rok za 1712 Kč za MWh, 
E.ON Energie  za 1990 Kč za MWh a Pražská energetika  
za 1999 Kč za MWh. Stálý měsíční poplatek u společností 
skupiny RWE kopíruje výši měsíčního paušálu hlavního 
dodavatele v daném regionu. Ve většině českých krajů se 
jedná o 45 Kč měsíčně, na jižní Moravě a v jižních Čechách 
o 48 Kč. 

Zdroj: , 12.5. 
 

• Společnost Siko koupelny expanduje na Slovensko. 
Firma potvrdila, že otevře dvě nové pobočky v Bratislavě. V 
jedné bude prodej zahájen v září a ve druhé velkoprodejně 
příští rok.  
• V současné době síť prodejen Siko má 35 poboček po 
celé České republice. Největší prodejna Siko koupelny je v 
pražské obchodní zóně na Černém Mostě. 

Zdroj: , 13.5. 
 

• České Radiokomunikace  (ČRa) plánují nadále investo-
vat do rozšiřování svých sítí. Investice se budou letos pohy-
bovat v řádech stovek milionů korun. Pro ČIA to uvedl ma-
nažer rozvoje služeb a podnikání společnosti Marcel Pro-
cházka. 
• Radiokomunikace letos chtějí posílit svou optickou síť i 
síť WiMAX . Investice pro další období záleží na případném 
přidělení dalších kmitočtů od Českého telekomunika čního 
úřadu . 

Zdroj: , 13.5. 
 

• O síť WiMAX , kterou České Radiokomunikace  nově 
zpřístupňují ostatním telekomunikačním operátorům, již 
podle manažera rozvoje služeb a podnikání společnosti 
Marcela Procházky projevily zájem dvě firmy. Jednou z nich 
je U:fon . 
• Síť WiMAX je přístupná v 26 městech, kde má 55 až 
85% pokrytí. K dnešnímu dni může oslovit 2,5 milionu oby-
vatel České republiky. 

Zdroj: , 13.5. 
 

• Podle slov generálního ředitele společnosti ČEZ Mar-
tina Romana  bude firma do roku 2020 potřebovat minimálně 
12 tisíc nových absolventů technických oborů. Důvodem 
není jen rozšíření činnosti a stavba nových elektráren, ale 
také nahrazení personálu odcházejícího do důchodu.   
• Díky nedostatku absolventů vycházejících ze škol se 
společnost zaměřila na vytváření stimulů pro zatraktivnění 
technických oborů. Jedním z nich je i budování sítě spolu-
pracujících škol, v rámci níž dnes kooperuje 32 středních a 
11 vysokých škol. 

Zdroj: , 11.5. 
 

• Power Exchange Central Europe (PXE)  vytvořila nový 
typ členství určený pro zájemce o obchodování na maďarské 
spotové aukci. Noví zájemci zaplatí vstupní poplatek 1 euro 
a za vedení účtu budou platit 100 euro měsíčně. 
• Pro zjednodušení přístupu na maďarský spotový trh 
zavedla PXE i jednodušší clearingový proces, který výrazně 
ubere na administrativě při podpisu smlouvy s clearingovou 
bankou. Obchodování na maďarské spotové aukci bude 
zahájeno 17. května 2010, technologicky bude zajištěno 
rakouskou platformou EXAA a otevřené bude jak pro účast-
níky PXE, tak EXAA. 

Zdroj: , 12.5. 
 

• Podle výzkumu eMarketer je výhled pro mobilní 
bankovnictví pozitivní. Prognózy říkají, že kolem roku 2015 
bude asi 50 % uživatelů mobilů USA provádět transakce 
právě ze svých mobilních telefonů. Je to východisko i pro 
banky, které tak mohou pokrývat klientelu, jež nemá konzis-
tentní přístup k internetu, nebo je často na cestách.  
• Toto stanovisko podporuje i Microsoft, M-Com, Ameri-
can Bankers Association (ABA), Mobile Marketing Ass o-
ciation (MMA)  a další. 

Zdroj: , 12.5. 
 

• IT společnost WBI Systems  po šesti měsících od 
vstupu na tuzemský trh změnila své sídlo a otevřela nové 
technologické centrum v Říčanech u Prahy. Společnost 
současně v těchto dnech zprovoznila nové technologické 
centrum WBI v Brně a připravuje otevření dalších zastoupení 
v Ostravě a Plzni. 

Zdroj: , 7.5. 
 

• Společnost Rest and Shop , která začala od 11. května 
působit v Česku, podepsala smlouvu o spolupráci s hotely 
The Courtyard Prague Airport hotel  a Courtyard by 
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Marriott Pilsen . Informace vyplývají z webu společnosti. Do 
programu bude zahrnut podle generálního sekretáře Asoci-
ace hotelů a restaurací České republiky Václava Stárka také 
karlovarský Grand Hotel Pupp . 
• Firma Rest and Shop, která je součástí americké holdin-
gové skupiny S. W. G., propojí v hotelích a restauracích jako 
jsou například Marriot, Crowne Plaza, BestWestern a Kings 
Court, ročně zhruba 2,2 milionu zákazníků s produkty zna-
ček jako je Prada, Gucci, Versace nebo Montblanc, a to 
prostřednictvím nabídkových katalogů. 

Zdroj: , 12.5. 
 

• Síť pivnic Pilsner Urquell Original Restaurant  se 
rozšiřuje do další země, tentokrát do Německa do Düssel-
dorfu, kde bude mít první německý samovýčep přímo u 
stolu. V Pilsner Urquell Brauereiausschank, jak se německá 
hospoda jmenuje, plánují ročně vytočit přes 100 tisíc půllitrů 
piva. Podle Roberta Lobovského z exportního oddělení 
Plzeňského Prazdroje V Německu zatím není tento koncept 
nabízen a dá se čekat, že vzbudí mezi hosty Pilsner Urquell 
Brauereiausschank velký zájem. 

Zdroj: , 12.5. 
 

• Cestovní kancelář Exim Tours  bude od letošního pod-
zimu létat se společností Travel Service . Ta tak v roli hlav-
ního dopravce Eximu vystřídá po šesti letech České aeroli-
nie (ČSA). 
• Tisková mluvčí ČSA Hana Hejsková uvedla, že se 
službami pro společnost Exim Tours ČSA na zimu 
nepočítají. Musí se držet aktuální strategie společnosti, 
kterou je realizace jen finančně výhodných zakázek. 

Zdroj: , 13.5. 
 

• Podle mobilního operátora Vodafone bude v průběhu 
roku posilovat trend mobilního internetu. Zákazníci mají stále 
více využívat internet v mobilech a noteboocích. 
• Současně s rozvojem mobilního internetu má podle 
předpokladů také růst zájem po dotykových telefonech. 
Vodafone očekává dostupnější modely těchto mobilních 
telefonů. Vodafone brzy uvede na trh mobil Vodafone 845 s 
operačním systémem Android nebo dotykový telefon za 
zhruba 2000 Kč. 

Zdroj: , 12.5. 
 

• Kavárny Muzz Buzz  hledají v České republice master-
franchisového partnera  . Uvedl to v rozhovoru pro Asociaci 
českého franchisingu majitel australského franchisového 
konceptu drive-through kaváren Muzz Buzz Warren Rey-
nolds.    
• Reynolds dodal, že síť kaváren nabízí dvě možnosti 
partnerství v České republice. V prvním případě by partner 
mohl být partnerem pro založení společného podniku, kde 
by se společnost Muzz Buzz podílela přímo na kapitálu firmy 
s regionální působností. V druhém případě by se také mohlo 
jednat o klasickou formu udělení master licence pro Českou 
republiku, případně pro jiné trhy.   

Zdroj: , 11.5. 
 

• Developer průmyslových nemovitostí CTP se veletrhu 
Real Vienna , který se koná ve dnech 18. až 20. května, 
představí poprvé s vlastním stánkem. Účastní se jej již po-
páté, v minulých letech se zde prezentoval společně s měs-
tem Brnem a Jihomoravský krajem. Kromě generálního 
ředitele CTP Remona Vose  bude za společnost přítomen 
také Senior Partner Eltje Maas , finanční ředitel Radek Ze-
man  a obchodní ředitel Jakub Pelikán .  
• Jak uvedl generální ředitel CTP Remon Vos, společnost 
považuje investiční veletrhy za důležitou platformu pro další 
růst. Proto je pravidelně zastoupena na všech významných 

realitních platformách, počínaje veletrhem MIPIM přes Expo 
Real až po Real Vienna. Samostatný stánek na Real Vienna 
podle něj umožní CTP lépe koordinovat jednání s partnery a 
zároveň být v těsné blízkosti českého zastoupení na ve-
letrhu. 

Zdroj: , 12.5. 
 

• Pojišťovnou roku 2009 v kategorii Pojištění průmyslu a 
podnikatelů se dle Asociace českých pojišťovacích makléřů 
stala Kooperativa pojiš ťovna . Na druhém místě skončila 
společnost Chartis Europe, třetí pak Allianz pojišťovna. Vý-
sledky zveřejnil server Aktuálně.cz. Čtvrté místo obsadila 
Česká podnikatelská pojišťovna, pátá skončila Uniqa pojiš-
ťovna. 

Zdroj: , 11.5. 
 

 
 

• Českomoravský uzená řský holding  (ČMUH) a Agro-
fert  holding  podepsaly smlouvu o prodeji firem Krahulík - 
Masozávod Krahul čí a Kmotr - Masna Krom ěříž společ-
nosti Agrofert holding. Masozpracující podniky Krahulík a 
Kmotr jsou dceřinými společnostmi ČMUH, který je součástí 
skupiny Energetický a průmyslový holding. Vypořádání 
transakce je podmíněno souhlasem příslušných antimono-
polních orgánů. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena 
nebude zveřejněna.    
• Podle předsedy představenstva ředitele Energetického 
a průmyslového holdingu Daniela Křetínského bylo pro napl-
nění růstových cílů nutné uskutečnit nové akvizice, alternati-
vou pak bylo opuštění tohoto oboru. Nakonec se společnost 
rozhodla pro druhou možnost, a to zejména vzhledem k 
zájmu Agrofertu, kterého považuje za optimálního partnera 
pro zajištění dalšího rozvoje masozpracujících podniků. 

Zdroj: , 11.5. 
 

• Energetická společnost ČEZ dokončila akvizici společ-
nosti Dalkia Ústí nad Labem , kterou dosud vlastnila Dalkia 
Česká republika, a stala se majitelem 85 % akcií a opce na 
zbylých 15 %. Cena přepočtená na 100% podíl dosahuje 6,3 
miliardy Kč a je tvořena pevným a variabilním komponentem.  
• Společnost Dalkia Ústí nad Labem zahrnuje teplárnu 
Trmice a zhruba 20% podíl v Tepelném hospodářství Ústí 
nad Labem. ČEZ se současně stal vlastníkem 15% podílu v 
samotné Dalkii ČR za cenu 3,6 miliardy Kč, tvořenou rovněž 
pevnou a variabilní složkou. 

Zdroj: , 10.5. 
 

• ECM Real Estate Investments  uzavřela transakci na 
prodej 100% podílu v projektové společnosti City Parkview , 
která je majitelem kancelářského projektu City Court v Praze 
4 na Pankrácké pláni. Kupcem je skupina Skanska Central 
Europe Holding . Smluvní strany se dohodly na prodejní 
ceně 199,4 milionu Kč, která po odečtení dluhů přinesla 
ECM celkový čistý příjem ve výši 138,5 milionu Kč.  
• Jak uvedl prezident a předseda představenstva ECM 
Milan Janků, projekt bude dokončen tak, jak byl původně 
plánován. Zároveň upozornil, že výstavba ostatních projektů 
na přilehlých pozemcích nebude touto transakcí nikterak 
ovlivněna. Získané prostředky použije společnost jako sou-
část vlastních zdrojů pro rozvoj zbývajících projektů na Pan-
krácké pláni. 

Zdroj: , 7.5. 
 

• Společnost Hypo Real Invest AG  koupila 90% podíl ve 
firmě And ěl City , vlastníka kancelářského projektu Anděl 
City SO 16+17. Investor koupil nemovitost za částku při-
bližně 17,5 milionu eur (zhruba 448 milionů Kč) od AC Offi-
ces Klicperova, která je vlastněná společnostmi ze skupiny 


