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muži

Zpravodajský web týdeníku Euro. Denně přináší aktuální zprávy 
ze světa ekonomiky, politiky, státní správy a samosprávy. Stejně 
jako tištěné vydání týdeníku Euro si zakládá na hlubším vhledu 
do událostí, které ostatní média zachycují jen velmi zběžně. 

•  Euro Newsletter – denní výběr ze zpravodajství webu Euro.cz
• Euro TV – webová televize nabízí rozhovory se zajímavými   
     tvářemi z byznysu a politiky

Ekonomické zpravodajství 
s vlastním názorem 1 063 000 RU

3 897 330 PV
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kurz (Kč) / index změna (%)

EUR 25,45 -0,27

USD 20,85 -0,05

GBP 28,73 +0,08

PX-TR 1894,54 +0,06

Dax 30 13 183,96 -0,47

Dow Jones 26 115,65 +1,25

ČEZ 509,50 +0,89

Erste Group Bank 998,40 -0,76

Komerční banka 933,00 -0,16

čtvrtek 18. ledna 2018

z  Vláda podpořila dluhovou amnestii
z  Vrchní soud zprostil Vitáskovou obžaloby
z  Babiš: Novou vládu chci mít do konce února
z  Babiš už připustil, že nemusí být premiérem
z  Bába z ledu má 15 nominací na České lvy

z  Česká měna k euru včera zpevnila na nejsilnější 
úroveň za téměř 5 let, odpoledne nakrátko prolo-
mila hranici 25,40 Kč/EUR. [HN/12] 

  z CRIF: Počet aktivních živnostenských opráv-
nění v pohostinství za rok 2017 meziročně  klesl 
o 953, což je nejmenší pokles za posledních 5 let. 
Celkem bylo loni v pohostinství založeno nebo 
obnoveno 16 420 živnostenských oprávnění 
a 17 373 jich bylo ukončeno nebo přerušeno. [P/17]
z  Rumunský záložník Nicolae Stanciu (24) se sta-
ne posilkou fotbalové Sparty. Pražský klub za 
hráče Anderlechtu Brusel zaplatí 96 mil. Kč, což 
je nový rekord v historii české ligy. [P/21]
z  Nízkonákladová letecká spol. Ryanair od konce le-
tošního října spustí novou linku z Prahy do Paříže. 
Na pařížské letiště Beauvais bude z Letiště Václava 
Havla Praha létat Boeingem 737 dvakrát týdně. [HN/13]
z  Brněnské strojírně Královopolská loni klesly 
tržby o 7 % na 515 mil. Kč. Za meziročním snížením 
prodeje je dočasný výpadek produkce pro tradič-
ní východní teritoria, především do Ruska, a dále 
 odsun realizace některých větších projektů. [HN/13]
z  Pražský městský soud poslal do úpadku vědecko-
technický Nupharo Park v Libouchci na Ústecku, na je-
hož vznik dalo MPO před 7 lety 300 mil. Kč. Park pro-
dělával a v létě 2016 na sebe vyhlásil insolvenci. [LN/4]
z  ÚOHS odhalil kartel v distribuci stavebních 
strojů značky Volvo. Spol. Ascendum Stavební 
stroje Czech má zaplatit pokutu 6,7 mil. Kč. Roz-
hodnutí už nabylo právní moci. [LN/13]
z  Odvolací soud potvrdil podmíněný trest 1,5 roku 
pro bývalého dopravního znalce Jiřího Dolečka, 
který úmyslně zkreslil posudek ve prospěch lobbis-
ty Romana Janouška. Verdikt je pravomocný. [HN/5] 
z  Německý automobilový koncern Volkswagen 
loni zvýšil prodej o 4,3 % na rekordních 10,7 mil. 
vozů. Dařilo se mu především ve východní Evro-
pě, Číně a ve Spojených státech. [HN/12]
z  Prodej nových osobních automobilů v EU se 
loni navzdory slabšímu závěru roku zvýšil o 3,4 % 
na 15,1 mil. Poptávka po automobilech se tak loni 
zvýšila již 4. rokem po sobě. [HN/14]
z  Ještě v polovině prosince atakovala cena 
 bitcoinu 20 tis. $, po měsíci se nejznámější kryp-
toměna obchoduje za polovic. Jde o největší pro-
pad její hodnoty za 3 roky. [E15/8]

ekonomika
Do legislativního procesu vláda včera vrá-
tila normy o soudních znalcích, o soudních 
tlumočnících a insolvenční zákon, který má 

zmírnit podmínky oddlužení. Schválila soubor návr-
hů, které ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) 
nestihl prosadit v době mandátu předchozí PS. Nyní 
je může začít projednávat dolní komora v novém slo-
žení. [LN/2] • Česko se nepřidá k žalobě proti limitům 
znečištění ovzduší, které schválila EU v loňském roce, 
rozhodla vláda. Oborové podnikatelské svazy jsou roz-
hodnutím kabinetu zklamány. [P/3] • Nástupcem zesnu-
lé předsedkyně ČSÚ Ivy Ritschelové bude dosavadní 
místopředseda úřadu Marek Rojíček. Jeho jmenování 
včera schválila vláda. Rojíček je místopředsedou úřadu 
od dubna 2014, v instituci působí od roku 2001. [P/4]
z  V čele nové instituce, Národní rozpočtové rady, 
stane bývalá členka bankovní rady ČNB Eva Za-
mrazilová (56). Dalšími 2 členy budou statistik 
a bývalý rektor Vysoké školy ekonomické Richard 
Hindls a profesor z VŠE Jan Pavel. [LN/12]
z  Šéf rezortu zdravotnictví Adam Vojtěch se po-
stavil proti vzniku kliniky tradiční čínské medicíny 
v areálu hradecké fakultní nemocnice. Do stavby 
chce čínská spol. CEFC investovat 270 mil. Kč. Ve 
hře je i přemístění projektu do Prahy. [E15/6]
z  Případem Čapí hnízdo se bude zabývat kontrol-
ní výbor EP. Příští úterý se bude ptát komisaře EU 
pro rozpočet Güntera Oettingera na poznatky z vy-
šetřování unijního protikorupčního úřadu OLAF. 
Oznámil to český europoslanec Tomáš Zdechov-
ský. Kauza spol. Farma Čapí hnízdo se týká české-
ho premiéra Andreje Babiše. Ten o Zdechovském 
prohlásil, že celá kauza je jeho výplodem. Český 
europoslanec to odmítl jako nesmysl. [HN/3]
z  Olomoucký vrchní soud zprostil obžaloby býva-
lou předsedkyni ERÚ Alenu Vitáskovou v kauze 
neoprávněně udělených licencí solárním elektrár-
nám na Chomutovsku. Podle soudu se neproká-
zalo, že se stal skutek, za který byla stíhána. Kraj-
ský soud původně Vitáskovou potrestal 8,5 lety 
vězení. Soud snížil tresty majitelům obou elektrá-
ren, Zdeňkovi a Alexandrovi Zemkovi, ze 7,5 let na 
6 let a 9 měsíců. O 1,5 roku na 7 let snížil trest i bý-
valé vedoucí odboru licencí ERÚ Michaele Schne-
idrové. [LN/1,3] • Policie obvinila 2 lidi z krácení 
daní, u něhož podle vyšetřovatelů vznikla škoda 
38 mil. Kč. Server Info.cz včera napsal, že policie 
zasahuje v advokátní kanceláři MSB Legal a že zá-
sah s obviněním souvisí. Žalobci tvrdí, že obvinění 
neuhradili daň z příjmů za kyperskou společnost. 
Právníci MSB Legal (dříve Šachta & Partners) figu-
rují také v kauzách Iva Rittiga. [HN/4]

politika
Premiér Andrej Babiš v rozhovoru přizná-
vá, že s jednáním o nové koalici spěchá. 
Výsledek prezidentské volby totiž může 

zcela změnit situaci. I proto chce, aby nový kabi-
net jmenoval ještě Miloš Zeman, i kdyby v souboji 
o Hrad neuspěl. „Jinak by mohla nastat destabiliza-
ce,“ míní. Novou vládu by chtěl mít do konce úno-
ra. [MFD/1,4] • Menšinová Babišova vláda si včera od-
hlasovala svou demisi. Babiš poprvé připustil, že on 
nemusí být premiérem. Na spekulace, že by  vládu 
mohl vést 1. vicepremiér a ministr životního pro-
středí Richard Brabec, řekl, že „je to na hnutí.“ [P/1,2]
z  Vláda Andreje Babiše (ANO) včera navzdory do-
poručení svých legislativců neodmítla návrh ústav-
ního zákona poslanců hnutí SPD, který má zavést 
obecné referendum. Pokud by záměr okamurovců 
prošel, pouhých 100 tis. lidí by mohlo vyvolat vše-
lidové hlasování třeba o vystoupení z EU. Vládní le-
gislativci jsou takovou možností zděšeni. [LN/5]
z  Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček nepovede sně-
movní komisi pro kontrolu činnosti GIBS. PS ho vče-
ra v opakovaném 2. kole volby předsedou nezvolila, 
v tajné volbě dostal jen 83 hlasů. Uskuteční se nová 
volba, do níž budou moci kluby navrhovat nové 
kandidáty. Zatím není jasné, kdy se bude konat. [LN/2]

narozeniny
Martin Burda (44), člen představenstva 
Palace Capital
  z Zdeněk Duba (63), předseda dozorčí 

rady Veolie Energie ČR
  z Jan Sýkora (46), partner a člen představenstva 

Wood & Company investiční společnosti 
  z Petra Sýkorová, finanční ředitelka Keramostu, 

předsedkyně představenstva Kerainu 

společnost
Rodinný film Bába z ledu režiséra Bohda-
na Slámy o vztazích mezi lidmi tří gene-
rací v jedné rodině získal 15 nominací na 

Českého lva. Vyrovnal tím rekord filmu Fair Play 
z roku 2014. O 2 méně má snímek Po strništi bos 
Jana Svěráka a 10 nominací získalo politické dra-
ma Milada v režii Davida Mrnky. Výsledek 1. kola 
hlasování svých členů včera oznámila Česká fil-
mová a televizní akademie. [LN/8]
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z  Česká měna k euru včera zpevnila na nejsilnější 
úroveň za téměř 5 let, odpoledne nakrátko prolo-
mila hranici 25,40 Kč/EUR. [HN/12] 

  z CRIF: Počet aktivních živnostenských opráv-
nění v pohostinství za rok 2017 meziročně  klesl 
o 953, což je nejmenší pokles za posledních 5 let. 
Celkem bylo loni v pohostinství založeno nebo 
obnoveno 16 420 živnostenských oprávnění 
a 17 373 jich bylo ukončeno nebo přerušeno. [P/17]
z  Rumunský záložník Nicolae Stanciu (24) se sta-
ne posilkou fotbalové Sparty. Pražský klub za 
hráče Anderlechtu Brusel zaplatí 96 mil. Kč, což 
je nový rekord v historii české ligy. [P/21]
z  Nízkonákladová letecká spol. Ryanair od konce le-
tošního října spustí novou linku z Prahy do Paříže. 
Na pařížské letiště Beauvais bude z Letiště Václava 
Havla Praha létat Boeingem 737 dvakrát týdně. [HN/13]
z  Brněnské strojírně Královopolská loni klesly 
tržby o 7 % na 515 mil. Kč. Za meziročním snížením 
prodeje je dočasný výpadek produkce pro tradič-
ní východní teritoria, především do Ruska, a dále 
 odsun realizace některých větších projektů. [HN/13]
z  Pražský městský soud poslal do úpadku vědecko-
technický Nupharo Park v Libouchci na Ústecku, na je-
hož vznik dalo MPO před 7 lety 300 mil. Kč. Park pro-
dělával a v létě 2016 na sebe vyhlásil insolvenci. [LN/4]
z  ÚOHS odhalil kartel v distribuci stavebních 
strojů značky Volvo. Spol. Ascendum Stavební 
stroje Czech má zaplatit pokutu 6,7 mil. Kč. Roz-
hodnutí už nabylo právní moci. [LN/13]
z  Odvolací soud potvrdil podmíněný trest 1,5 roku 
pro bývalého dopravního znalce Jiřího Dolečka, 
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z  Ještě v polovině prosince atakovala cena 
 bitcoinu 20 tis. $, po měsíci se nejznámější kryp-
toměna obchoduje za polovic. Jde o největší pro-
pad její hodnoty za 3 roky. [E15/8]
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valé vedoucí odboru licencí ERÚ Michaele Schne-
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daní, u něhož podle vyšetřovatelů vznikla škoda 
38 mil. Kč. Server Info.cz včera napsal, že policie 
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sah s obviněním souvisí. Žalobci tvrdí, že obvinění 
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net jmenoval ještě Miloš Zeman, i kdyby v souboji 
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ce,“ míní. Novou vládu by chtěl mít do konce úno-
ra. [MFD/1,4] • Menšinová Babišova vláda si včera od-
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nemusí být premiérem. Na spekulace, že by  vládu 
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gislativci jsou takovou možností zděšeni. [LN/5]
z  Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček nepovede sně-
movní komisi pro kontrolu činnosti GIBS. PS ho vče-
ra v opakovaném 2. kole volby předsedou nezvolila, 
v tajné volbě dostal jen 83 hlasů. Uskuteční se nová 
volba, do níž budou moci kluby navrhovat nové 
kandidáty. Zatím není jasné, kdy se bude konat. [LN/2]

narozeniny
Martin Burda (44), člen představenstva 
Palace Capital
  z Zdeněk Duba (63), předseda dozorčí 

rady Veolie Energie ČR
  z Jan Sýkora (46), partner a člen představenstva 

Wood & Company investiční společnosti 
  z Petra Sýkorová, finanční ředitelka Keramostu, 

předsedkyně představenstva Kerainu 

společnost
Rodinný film Bába z ledu režiséra Bohda-
na Slámy o vztazích mezi lidmi tří gene-
rací v jedné rodině získal 15 nominací na 

Českého lva. Vyrovnal tím rekord filmu Fair Play 
z roku 2014. O 2 méně má snímek Po strništi bos 
Jana Svěráka a 10 nominací získalo politické dra-
ma Milada v režii Davida Mrnky. Výsledek 1. kola 
hlasování svých členů včera oznámila Česká fil-
mová a televizní akademie. [LN/8]
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kurz (Kč) / index změna (%)

EUR 25,45 -0,27

USD 20,85 -0,05

GBP 28,73 +0,08

PX-TR 1894,54 +0,06

Dax 30 13 183,96 -0,47

Dow Jones 26 115,65 +1,25

ČEZ 509,50 +0,89

Erste Group Bank 998,40 -0,76

Komerční banka 933,00 -0,16

čtvrtek 18. ledna 2018

z  Vláda podpořila dluhovou amnestii
z  Vrchní soud zprostil Vitáskovou obžaloby
z  Babiš: Novou vládu chci mít do konce února
z  Babiš už připustil, že nemusí být premiérem
z  Bába z ledu má 15 nominací na České lvy

z  Česká měna k euru včera zpevnila na nejsilnější 
úroveň za téměř 5 let, odpoledne nakrátko prolo-
mila hranici 25,40 Kč/EUR. [HN/12] 

  z CRIF: Počet aktivních živnostenských opráv-
nění v pohostinství za rok 2017 meziročně  klesl 
o 953, což je nejmenší pokles za posledních 5 let. 
Celkem bylo loni v pohostinství založeno nebo 
obnoveno 16 420 živnostenských oprávnění 
a 17 373 jich bylo ukončeno nebo přerušeno. [P/17]
z  Rumunský záložník Nicolae Stanciu (24) se sta-
ne posilkou fotbalové Sparty. Pražský klub za 
hráče Anderlechtu Brusel zaplatí 96 mil. Kč, což 
je nový rekord v historii české ligy. [P/21]
z  Nízkonákladová letecká spol. Ryanair od konce le-
tošního října spustí novou linku z Prahy do Paříže. 
Na pařížské letiště Beauvais bude z Letiště Václava 
Havla Praha létat Boeingem 737 dvakrát týdně. [HN/13]
z  Brněnské strojírně Královopolská loni klesly 
tržby o 7 % na 515 mil. Kč. Za meziročním snížením 
prodeje je dočasný výpadek produkce pro tradič-
ní východní teritoria, především do Ruska, a dále 
 odsun realizace některých větších projektů. [HN/13]
z  Pražský městský soud poslal do úpadku vědecko-
technický Nupharo Park v Libouchci na Ústecku, na je-
hož vznik dalo MPO před 7 lety 300 mil. Kč. Park pro-
dělával a v létě 2016 na sebe vyhlásil insolvenci. [LN/4]
z  ÚOHS odhalil kartel v distribuci stavebních 
strojů značky Volvo. Spol. Ascendum Stavební 
stroje Czech má zaplatit pokutu 6,7 mil. Kč. Roz-
hodnutí už nabylo právní moci. [LN/13]
z  Odvolací soud potvrdil podmíněný trest 1,5 roku 
pro bývalého dopravního znalce Jiřího Dolečka, 
který úmyslně zkreslil posudek ve prospěch lobbis-
ty Romana Janouška. Verdikt je pravomocný. [HN/5] 
z  Německý automobilový koncern Volkswagen 
loni zvýšil prodej o 4,3 % na rekordních 10,7 mil. 
vozů. Dařilo se mu především ve východní Evro-
pě, Číně a ve Spojených státech. [HN/12]
z  Prodej nových osobních automobilů v EU se 
loni navzdory slabšímu závěru roku zvýšil o 3,4 % 
na 15,1 mil. Poptávka po automobilech se tak loni 
zvýšila již 4. rokem po sobě. [HN/14]
z  Ještě v polovině prosince atakovala cena 
 bitcoinu 20 tis. $, po měsíci se nejznámější kryp-
toměna obchoduje za polovic. Jde o největší pro-
pad její hodnoty za 3 roky. [E15/8]

ekonomika
Do legislativního procesu vláda včera vrá-
tila normy o soudních znalcích, o soudních 
tlumočnících a insolvenční zákon, který má 

zmírnit podmínky oddlužení. Schválila soubor návr-
hů, které ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) 
nestihl prosadit v době mandátu předchozí PS. Nyní 
je může začít projednávat dolní komora v novém slo-
žení. [LN/2] • Česko se nepřidá k žalobě proti limitům 
znečištění ovzduší, které schválila EU v loňském roce, 
rozhodla vláda. Oborové podnikatelské svazy jsou roz-
hodnutím kabinetu zklamány. [P/3] • Nástupcem zesnu-
lé předsedkyně ČSÚ Ivy Ritschelové bude dosavadní 
místopředseda úřadu Marek Rojíček. Jeho jmenování 
včera schválila vláda. Rojíček je místopředsedou úřadu 
od dubna 2014, v instituci působí od roku 2001. [P/4]
z  V čele nové instituce, Národní rozpočtové rady, 
stane bývalá členka bankovní rady ČNB Eva Za-
mrazilová (56). Dalšími 2 členy budou statistik 
a bývalý rektor Vysoké školy ekonomické Richard 
Hindls a profesor z VŠE Jan Pavel. [LN/12]
z  Šéf rezortu zdravotnictví Adam Vojtěch se po-
stavil proti vzniku kliniky tradiční čínské medicíny 
v areálu hradecké fakultní nemocnice. Do stavby 
chce čínská spol. CEFC investovat 270 mil. Kč. Ve 
hře je i přemístění projektu do Prahy. [E15/6]
z  Případem Čapí hnízdo se bude zabývat kontrol-
ní výbor EP. Příští úterý se bude ptát komisaře EU 
pro rozpočet Güntera Oettingera na poznatky z vy-
šetřování unijního protikorupčního úřadu OLAF. 
Oznámil to český europoslanec Tomáš Zdechov-
ský. Kauza spol. Farma Čapí hnízdo se týká české-
ho premiéra Andreje Babiše. Ten o Zdechovském 
prohlásil, že celá kauza je jeho výplodem. Český 
europoslanec to odmítl jako nesmysl. [HN/3]
z  Olomoucký vrchní soud zprostil obžaloby býva-
lou předsedkyni ERÚ Alenu Vitáskovou v kauze 
neoprávněně udělených licencí solárním elektrár-
nám na Chomutovsku. Podle soudu se neproká-
zalo, že se stal skutek, za který byla stíhána. Kraj-
ský soud původně Vitáskovou potrestal 8,5 lety 
vězení. Soud snížil tresty majitelům obou elektrá-
ren, Zdeňkovi a Alexandrovi Zemkovi, ze 7,5 let na 
6 let a 9 měsíců. O 1,5 roku na 7 let snížil trest i bý-
valé vedoucí odboru licencí ERÚ Michaele Schne-
idrové. [LN/1,3] • Policie obvinila 2 lidi z krácení 
daní, u něhož podle vyšetřovatelů vznikla škoda 
38 mil. Kč. Server Info.cz včera napsal, že policie 
zasahuje v advokátní kanceláři MSB Legal a že zá-
sah s obviněním souvisí. Žalobci tvrdí, že obvinění 
neuhradili daň z příjmů za kyperskou společnost. 
Právníci MSB Legal (dříve Šachta & Partners) figu-
rují také v kauzách Iva Rittiga. [HN/4]

politika
Premiér Andrej Babiš v rozhovoru přizná-
vá, že s jednáním o nové koalici spěchá. 
Výsledek prezidentské volby totiž může 

zcela změnit situaci. I proto chce, aby nový kabi-
net jmenoval ještě Miloš Zeman, i kdyby v souboji 
o Hrad neuspěl. „Jinak by mohla nastat destabiliza-
ce,“ míní. Novou vládu by chtěl mít do konce úno-
ra. [MFD/1,4] • Menšinová Babišova vláda si včera od-
hlasovala svou demisi. Babiš poprvé připustil, že on 
nemusí být premiérem. Na spekulace, že by  vládu 
mohl vést 1. vicepremiér a ministr životního pro-
středí Richard Brabec, řekl, že „je to na hnutí.“ [P/1,2]
z  Vláda Andreje Babiše (ANO) včera navzdory do-
poručení svých legislativců neodmítla návrh ústav-
ního zákona poslanců hnutí SPD, který má zavést 
obecné referendum. Pokud by záměr okamurovců 
prošel, pouhých 100 tis. lidí by mohlo vyvolat vše-
lidové hlasování třeba o vystoupení z EU. Vládní le-
gislativci jsou takovou možností zděšeni. [LN/5]
z  Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček nepovede sně-
movní komisi pro kontrolu činnosti GIBS. PS ho vče-
ra v opakovaném 2. kole volby předsedou nezvolila, 
v tajné volbě dostal jen 83 hlasů. Uskuteční se nová 
volba, do níž budou moci kluby navrhovat nové 
kandidáty. Zatím není jasné, kdy se bude konat. [LN/2]

narozeniny
Martin Burda (44), člen představenstva 
Palace Capital
  z Zdeněk Duba (63), předseda dozorčí 

rady Veolie Energie ČR
  z Jan Sýkora (46), partner a člen představenstva 

Wood & Company investiční společnosti 
  z Petra Sýkorová, finanční ředitelka Keramostu, 

předsedkyně představenstva Kerainu 

společnost
Rodinný film Bába z ledu režiséra Bohda-
na Slámy o vztazích mezi lidmi tří gene-
rací v jedné rodině získal 15 nominací na 

Českého lva. Vyrovnal tím rekord filmu Fair Play 
z roku 2014. O 2 méně má snímek Po strništi bos 
Jana Svěráka a 10 nominací získalo politické dra-
ma Milada v režii Davida Mrnky. Výsledek 1. kola 
hlasování svých členů včera oznámila Česká fil-
mová a televizní akademie. [LN/8]

Informační služba Euro24 je denní, nezávislé a komplexní elek-
tronické zpravodajství převážně ze světa českého byznysu, 
ekonomiky a politiky.
Pilířem služby je jednostránkové vlastní zpravodajství a analy-
tický přehled nových informací zveřejněných v tisku.

Výhody:
• komplexní monitoring tisku – úspora času
• jedno předplatné pro celou firmu – úspora finančních nákladů
• klient obdrží Euro24 každý pracovní den v ranních hodinách    
     e-mailem v PDF formátu
• zasílání krátkých aktuálních zpráv v průběhu dne 
     (dle nastavení frekvence/času klientem)
• možnost bannerové reklamy – v PDF i v těle mailu
• možnost vlastní hlavičky – vlastní přehled zpráv pro své
   zaměstnance nebo klienty

Zpravodajství, které odebírají 
přední čeští byznysmeni



73 %
70 % 20–49 let

60 % SŠ + VŠ

AB

ženy

Tento server je určen všem pracovníkům ve zdravotnictví, především léka-
řům, farmaceutům, manažerům nemocnic, zdravotním sestrám, studen-
tům medicíny a zástupcům středního zdravotnického personálu. Mnoho 
užitečných informací zde nalezne i široká veřejnost, která se zajímá o da-
nou problematiku.

Odborné zaměření webu Zdravi.euro.cz je dáno především rozsáhlým  
archivem odborných textů a materiálů z periodik Zdravotnické noviny, 
Postgraduální medicína, Sestra a jejich souvisejících příloh.

Odborný web Zdravi.euro.cz 
nabízí každodenní zpravodajství 
a monitoring tisku z oblasti zdravotnictví 447 309 RU

1 055 314 PV
Zdravotnictví a medicína

Zdravotnictví 
    a medicína

Zdravotnictví a medicína

Zdravotnictví a medicína

Zdravotnictví 
    a medicína

Zdravotnictví 
    a medicína

Finální návrh nového loga časopisu Zdravotnictví a medicína

logo - krátká barevná varianta (užíváno dle potřeby marketingu a PR) logo - dlouhá barevná varianta (na titulní stranu časopisu)

logo - krátká černobílá varianta logo - dlouhá černobílá varianta

logo - krátká černobílá varianta negativ logo - dlouhá černobílá varianta negativ

Zdroj: Netmonitor 10/2018



82  %
71 % 20–49 let

61 % SŠ + VŠ

AB

muži

Vedle zpravodajství z oboru přináší také erudované testy včetně po-
drobného srovnávání konkurenčních modelů a recenze ojetých vozů. 
Tým zkušených motoristických redaktorů vytváří obsah nejen pro au-
tomobilové nadšence,  ale pro všechny, kteří hledají relevantní spo-
třebitelské informace o nejprodávanějších automobilech všech ceno-
vých kategorií.

• Newsletter – týdenní výběr nejzajímavějších aktualit z automobilo-
vého světa společně s podrobnými recenzemi nových i ojetých vozů

Magazín zaměřený 
na automobily, motocykly 
a život řidiče 485 607 RU

2 005 295 PV



53  %
61 % 30–59 let

64 % SŠ + VŠ

AB

ženy

Naleznete na něm rady, kam uložit své peníze, kde si půjčit, kde se po-
jistit. Informace dostanete rychle a hlavně naleznete produkt, který je 
pro vás nejvýhodnější. 
Finance.cz však nejsou jen spotřebitelským portálem, ale i zpravo-
dajským webem, který každý den přináší obsáhlé zpravodajství z trhů  
a díky spolupráci s týdeníkem Euro má i exkluzivní informace z byznysu 
nejen v Česku, ale i ve světě.

• Newsletter – aktuální informace ze světa financí, přes 45 000 příjemců

Web Finance.cz vás  
provede světem osobních  
i firemních financí 1 053 685 RU

3 266 120 PV
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Finální návrh nového loga časopisu Zdravotnictví a medicína

logo - krátká barevná varianta (užíváno dle potřeby marketingu a PR) logo - dlouhá barevná varianta (na titulní stranu časopisu)

logo - krátká černobílá varianta logo - dlouhá černobílá varianta

logo - krátká černobílá varianta negativ logo - dlouhá černobílá varianta negativ

Zábavní pack

347 683 RU 
7 614 581 PV



Edna je komunitní web, který denně přináší čtenářům aktuální in-
formace ze světa seriálů a vybraných filmových sérií. Kromě ob-
sáhlých článků, fotogalerií či trailerů najdou lidé na největším čes-
kém seriálovém webu také české titulky.

Edna funguje zároveň jako unikátní služba automaticky doporuču-
jící seriály a každý zaregistrovaný uživatel si může personalizovat 
hlavní stránku webu podle svého seriálového vkusu. Ednu píšou 
fanoušci pro fanoušky už od roku 2008. V databázi má tisícovku 
seriálových či filmových webů.

• Počet zobrazení videa – 50 000 přehrání/týden

Denně aktuální informace 
ze světa seriálů a vybraných 
filmových sérií 250 215 RU

6 670 684 PV

63 %
82 % 12–39 let

muži

66 % SŠ + VŠ



Začátkem roku 2010 vznikl nadšenecký web Videačesky.cz, kte-
rý uživatelům přinesl zajímavá videa opatřená českými titulky. Pro 
českou a slovenskou scénu tak například objevil a přeložil americké  
a britské talkshow a mnoho dalšího. Necelý rok po založení web 
získal ocenění Křišťálová lupa v kategorii Dobrej nápad. Na webu Vi-
deačesky.cz se od počátku pravidelně objevují nová zajímavá a poutavá 
videa s českými titulky, jejichž počet se blíží 10 000.

• Počet zobrazení videa – 50 000 přehrání/týden

Nejlepší videa z celého světa
s českým překladem

108 221 RU

1 179 399 PV

Česky nejlepší videa 
z celého světa

72 %
68 % 20–39 let

65 % SŠ + VŠ

ABC

muži
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logo - krátká černobílá varianta logo - dlouhá černobílá varianta

logo - krátká černobílá varianta negativ logo - dlouhá černobílá varianta negativ

Technologický pack

711 094 RU

2 469 960 PV



79 %
72 % 20–49 let

56 % SŠ + VŠ

AB

muži

Spuštěn byl v dubnu 2010, od té doby na něm vyšlo téměř  
50 000 článků o počítačích, mobilech, internetu a jiných mo-
derních technologiích. 

Mimo zpravodajství na Cnews.cz vycházejí také obsáhlé  
recenze produktů, velké srovnávací testy, nákupní rady, návo-
dy nebo komentáře. Součástí je rovněž diskusní fórum, ve kte-
rém si sami uživatelé radí s problémy a vyměňují poznatky o IT. 

Čtvrtý nejnavštěvovanější 
český web zaměřený na IT 
zpravodajství 526 550 RU

1 883 406 PV



61 %
76 % 12–49 let

muži

Web Můjsoubor.cz svým návštěvníkům nabízí ke stažení více než 
6000 aplikací, programů a her zdarma. Toto číslo každým dnem roste 
o zajímavé a aktuální programy. Všechny aplikace jsou pak opatřeny 
českým popisem a návštěvníci mohou využít i obsáhlé PC poradny. 
Na webu navíc vycházejí články, které se věnují aktuálním herním 
nebo IT tématům.

Stahovací server s rozsáhlou 
PC poradnou, velkou 
databází programů a her 
ke stažení zdarma

157 081 RU

470 631 PV



67 %
63 % 12–39 let

muži

Stahovací server Stáhnu.cz byl vybudován od prvního souboru  
a v současnosti nabízí přes 6000 aplikací, programů a her.  
Návštěvníci mohou díky kvalitnímu vyhledávání najít aplikace 
nebo programy, které přesně naplní jejich potřeby. V případě 
nejasností a problémů pak mají k dispozici i PC poradnu.

Download server nabízející  
ke stažení programy,  
aplikace a hry zcela zdarma

124 430 RU

452 736 PV

ABC



Herní pack

176 044 RU

2 825 892 PV
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logo - krátká barevná varianta (užíváno dle potřeby marketingu a PR) logo - dlouhá barevná varianta (na titulní stranu časopisu)

logo - krátká černobílá varianta logo - dlouhá černobílá varianta

logo - krátká černobílá varianta negativ logo - dlouhá černobílá varianta negativ



Na webu si mohou přečíst o nejnovějších trendech v kosmeti-
ce či módě. Mohou si také vyplnit různé testy z filmových, po-
hádkových nebo jiných odvětví. Velkým lákadlem je možnost 
psát si vlastní blog a dát o sobě vědět ostatním uživatelům. 

Web zaměřený na 
zájmy dívek ve věku 6–16

95 759 RU

1 423 615 PV

71 %
59 % 12–39 let

ženy



Svou hru si tu najdou jak ti nejmenší, tak i maminky na 
mateřské nebo babičky s vnoučaty. Pro hráčskou ko-
munitu web pravidelně připravuje publikace o nejno-
vějších PC a mobilních hrách. Velkou výhodou je ne-
spočetné množství HTML5 her, které si můžete zahrát 
na svých mobilních zařízeních. 

Zábavní herní web 
pro všechny 
bez rozdílu věku

97 696 RU

1 681 761 PV

57 %
73 % 12–49 let

ženy



Ostatní weby

125 432 RU

284 065 PV

Zdravotnictví a medicína

Zdravotnictví 
    a medicína

Zdravotnictví a medicína

Zdravotnictví a medicína

Zdravotnictví 
    a medicína

Zdravotnictví 
    a medicína

Finální návrh nového loga časopisu Zdravotnictví a medicína

logo - krátká barevná varianta (užíváno dle potřeby marketingu a PR) logo - dlouhá barevná varianta (na titulní stranu časopisu)

logo - krátká černobílá varianta logo - dlouhá černobílá varianta

logo - krátká černobílá varianta negativ logo - dlouhá černobílá varianta negativ



Server nabízí intuitivní a přehledné vyhledávání zboží,  
a to nejen pomocí běžného vyhledávacího pole, ale 
také katalogu s pečlivě tříděnými, administrovanými pro-
dukty. Na webu můžete porovnat zboží z více než 1500 
online obchodů rozdělené na 5 500 000 produktů.

Srovnání cen produktů 
šetří čas i peníze

107 845 RU

186 295 PV

50  %
74  % 30–59 let

ABC

muži



Na webu najdete kromě praktických informací také recenze 
návštěvníků, přehled služeb konkrétních horských středisek, 
jako jsou například půjčovny a servisy lyží, parkování, dětské 
koutky v restauracích, informace o běžeckých tratích, zasně-
žování apod. K dispozici jsou zde také webkamery. Navíc má 
plně responzivní webdesign,takže se při prohlížení přizpůsobí 
vašim mobilům a tabletům.

• Newsletter – aktuální zpravodajství

Nový online průvodce 
pro všechny návštěvníky hor

48 945 RU

168 785 PV

Srovnání cen produktů 
šetří čas i peníze

67 %
69 % 20–49 let

ženy

ABC



Uživatelům nabízí informace ze světa osobních i firemních financí. 
Naleznete na něm články, rady, kalkulačky a srovnání finančních 
produktů. Rychle a jednoduše tak dostanete užitečné informace, 
jak vyřídit daně či důchody, o jakou si říci mzdu, kam uložit své 
peníze, kde si je půjčit, kde se pojistit či který produkt je pro vás 
nejvýhodnější. Finance.sk jsou zároveň i zpravodajským webem. 
Každý den přinášejí obsáhlé zpravodajství ze všech oblastí fi-
nančního světa. Finance.sk jsou aktuálně nejrychleji rostoucím 
ekonomickým webem na Slovensku a už patří mezi tři největší 
slovenské ekonomické weby.

Sesterský projekt 
českého portálu Finance.cz

248 341 RU

467 258 PV

Zdroj: AIMmonitor 1-9/2018



Mladá fronta a. s.
Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany 

e-mail: obchod@mf.cz, www.mf.cz 
tel.: +420 225 276 491
fax: +420 225 276 333


