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ČISTÁ ENERGIE, ZPRACOVÁNÍ ODPADU A RECYKLACE
ČEZ za 1Q vydělal 8,4 mld. Kč, posílil výrobu z OZE
úterý 11. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Skupina ČEZ reportovala za 1Q 2021 zisk 8,4 mld. Kč. EBITDA meziročně klesl o 6 mld. Kč na 19,9 mld. Kč, za čímž
stojí mj. dočasné tržní vlivy ve výši 3,6 mld. Kč z titulu přecenění zajišťovacích kontraktů na dodávky výroby zejména
v důsledku loňského propadu cen komodit na velkoobchodních trzích po rozšíření pandemie. Výroba elektřiny v rámci
společností, které dle platné strategie zůstanou ve Skupině ČEZ i po dokončení divestic v Bulharsku a v Polsku,
meziročně klesla o 4 %. Produkce z OZE se zvýšila o 17 % a výroba z jádra o 8 %. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš
uvedl, že emisní intenzita CO2 při výrobě elektřiny klesla o 19 %. Ředitel divize finance Martin Novák potvrdil celoroční
výhled očištěného čistého zisku 17 až 20 mld. Kč. q

Unipetrol testuje chemickou recyklaci odpadních plastů
čtvrtek 13. května | ČIANEWS | Zdroj informace

ORLEN Unipetrol zprovoznil ve svém závodě v Litvínově testovací pyrolýzní jednotku na zpracování odpadních plastů.
V ní bude v následujících třech letech zkoumat chemickou recyklaci plastů a způsob její implementace do standardní
výroby. Skupina zaváděním principů cirkulární ekonomiky do výrobních procesů chce rozšířit výrobu pohonných hmot
a plastových produktů o nové zdroje, které pomohou k dekarbonizaci ČR a jsou v souladu s politikou Evropské unie.
Člen představenstva Unipetrolu Tomáš Herink řekl, že ambicí je v horizontu několika let chemickou cestou recyklovat
materiály z celé ČR. q

KB nabízí půjčku na domácí FVE; spolupracuje s ČEZ a innogy
čtvrtek 13. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Komerční banka (KB) nabízí půjčku až 2,5 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbu 4,9 % na domácí fotovoltaické elektrárny
(FVE). Klienti mají možnost získat i benefity od spolupracujících ČEZ a innogy. Manažer pro strategii retailového
bankovnictví v KB Jan Kubálek uvedl, že podle průzkumu by o FVE mělo zájem 20 % klientů. V roce 2020 si v ČR
instalovalo FVE meziročně o zhruba 60 % více domácností (4900). Typická cena FVE s akumulátorem po odečtení
dotace se pohybuje okolo 200 tis. Kč. Domácnost může ušetřit zhruba 16 tis. Kč za rok. Nová zelená úsporám
umožňuje získat až 50 % investovaných nákladů. Stále žádanější je kombinace s bateriemi nebo tepelným čerpadlem
řízená jedním softwarem (chytrý dům). q

VODOHOSPODÁŘSTVÍ, SUCHO A REKULTIVACE
SmVaK plánuje zisk 527 mil. Kč a investice za 740 mil. Kč
čtvrtek 13. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) dosáhly v roce 2020 zisku před zdaněním 501,35 mil. Kč.
Celkové výnosy související s vodným a stočným činily 2,57 mld. Kč. Prodej pitné vody pro konečnou spotřebu dosáhl
32,30 mil. m3 a za úplatu bylo odvedeno 26,72 mil. m3 odpadních vod. Společnost ve výroční zprávě dále mj. uvedla,
že v roce 2021 plánuje na investice vynaložit 740 mil. Kč. Cílem je obnova, modernizace a rekonstrukce vodovodní
i  kanalizační infrastruktury a také akce,  jejichž prostřednictvím budou splněny legislativní  požadavky. Příležitost
k růstu společnost spatřuje v akvizicích vodárenských firem a soutěžích na provoz vodohospodářské infrastruktury.
Ambicí SmVaK je dosáhnout zisku před zdaněním 527,01 mil. Kč. V plánu je také pokračovat v projektech zvyšujících
kybernetickou a fyzickou bezpečnost informačních systémů a zařízení. q

MZe: Ekologicky obhospodařováno má být 22 pct půdy
pondělí 10. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) chce zvýšit plochy zemědělské půdy obhospodařované ekologicky na 22 % z
dosavadních zhruba 15 %. Vzrůst by měla i výměra orné půdy v ekologickém zemědělství a spotřeba biopotravin. Tyto
cíle stanovil Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021–2027, který 10. května 2021 schválila
vláda ČR. Biopotraviny se mají podílet na celkové spotřebě potravin a nápojů 4 %. Plán je v souladu s cíli Společné
zemědělské politiky EU a strategiemi Evropské komise. q

MF má vítěze zakázky na sanační opatření za 118,95 mil. Kč 
čtvrtek 13. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Ministerstvo  financí  ČR  (MF)  má  vítěze  veřejné  zakázky  na  odstranění  pěti  ohnisek  staré  ekologické  zátěže
provedením sanace podzemních vod v západní části  areálu AERO Vodochody a v jeho blízkém severozápadním
předpolí tak, aby se zabránilo šíření kontaminace do povrchového toku a k obci Postřižín. Jsou jimi EKOSYSTEM
a GEOSAN GROUP. Celková konečná hodnota zakázky je 118,95 mil. Kč. q

https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/skupina-cez-v-i.-ctvrtleti-vydelala-84-mld.-kc-a-potvrzuje-celorocni-vyhled-143586
https://www.orlenunipetrol.cz/cs/Media/TiskoveZpravy/Stranky/20210513-TZ_OrlenUnipetrol-pyrolyza-CZ.aspx
http://www.cianews.cz/cs/5784781-kb-nabizi-vyhodnejsi-pujcku-na-podporu-domacich-fve-spojila-se-s-cez-a-innogy
http://www.smvak.cz/documents/20182/26129/SmVaK%20Ostrava%20-%20V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%20zpr%C3%A1va%202020.pdf/2081c406-8095-457b-9e56-4daddb41a321
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_temer-ctvrtina-zemedelske-pudy-cr-bude.html
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/214693
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EKOLOGICKÁ PRODUKCE A RETAIL
Lidl v Kladně otevře prodejnu s dobíječkou a Wi-Fi
čtvrtek 13. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Lidl Česká republika otevře 17. května 2021 novou prodejnu v ulici Směčenská v Kladně - Rozdělově. Obchod bude
disponovat prodejní plochou o velikosti více než 1400 m2, Wi-Fi připojením zdarma a na parkovišti o kapacitě 120
míst se bude nacházet nabíjecí stanice pro elektromobily. První den otevření je navíc spojen s podporou Základní
a Mateřské školy Kladno, Doberská 323. q

Albert: Aplikaci si stáhlo 600 tis. zákazníků, mohou si zvolit e-účtenku
úterý 11. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Aplikaci Můj Albert si stáhlo 600 tis. zákazníků. Nejpoužívanějšími funkcemi jsou týdenní nabídky, personalizovaná
nabídka produktů a vytváření nákupních seznamů. Ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček uvedl, že aplikace
je náhradou za statisíce plastových kartiček a zákazníci mají také možnost zvolit si pouze elektronickou podobu
účtenky. Její vývoj probíhal ve spolupráci s agenturou Creative Dock. q

Mondelez v ČR a SR podpoří mládež i životní prostředí
úterý 11. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Mondelez International vyhlásil v České republice a na Slovensku grantový program na podporu lokálních projektů. Ty
se mohou zaměřovat na zdravý způsob života dětí a mládeže, ochranu životního prostředí, udržitelné zemědělství či
rozvoj komunit a regionů. Společnost je podpoří finančními a produktovými dary. q

Rohlik.cz vysadí stromořadí u Vlčnova
středa 12. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Online supermarket Rohlik.cz spouští výzvu Miilujeme naši planetu. V rámci ní chce najít české projekty, které mu
pomůžou s neutralizací uhlíkové stopy vzniklé při produkci značky Miil. Na projektu spolupracuje s organizací CI2. Pro
kompenzaci  uhlíkové stopy dvou měsíců prodeje  značky Miil  má Rohlik.cz  vybraný první  projekt,  a  to  výsadbu
stromořadí na cyklostezce u Vlčnova. q

MENDELU: Vývoj robota pro zemědělce stál 2,41 mil. eur z fondů EU
čtvrtek 13. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Vědci z Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) se podíleli na evropském projektu Green
Patrol. Jeho výsledkem je robot pohybující se ve skleníku, navigovaný systémem Galileo z vesmíru. Robot je schopný
rozeznávat různé patogeny a cíleně v infikovaném místě aplikovat insekticidy. Projekt financovala Evropská unie
z programu H2020. Zapojeny do něj byly také firmy a instituce ze Španělska, Spojeného království a Nizozemska.
Celkové náklady činily 2,41 mil. eur. q

HP rozšiřuje svůj partnerský program HP Amplify na retail a etail prodejce
čtvrtek 13. května | ČIANEWS | Zdroj informace

HP oznámil rozšíření svého programu HP Amplify na více než 1350 maloobchodních partnerů, kteří  se rekrutují
z online byznysu a kamenných prodejen. Má přispívat k urychlení digitální transformace prostřednictvím znalostí
a podpůrných nástrojů ze strany HP. Program poskytuje partnerům také volitelnou cestu k udržitelnější budoucnosti.
HP Amplify  Impact bude do České a Slovenské republiky uvedenen ve 2H 2021. Zatímco provoz v kamenných
obchodech klesal, tržby na internetu vzrostly v roce 2020 celosvětově o více než 27 %. Do roku 2025 se předpokládá,
že budou reprezentovat 40 % celkových tržeb. q

EKOLOGICKÉ VOZY
Toyota bude investovat do nízkouhlíkových technologií
čtvrtek 13. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Toyota chce dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Ředitel pro digitální technologie TMC James Kuffner uvedl,
že společnost bude nadále investovat do různých nízkouhlíkových technologií a novátorských řešení. Automobilka po
celém světě prodala zatím více než 17 mil. elektrifikovaných vozidel, z toho téměř 2 mil. v roce 2020. Nyní má Toyota
ve své nabídce 55 elektromobilů. Do roku 2025 plánuje rozšířit svoji celosvětovou nabídku na 70 modelů. Bude
zároveň i nadále investovat do své technologie palivových článků. q

Mercedes-Benz zahájil výrobu elektromobilů řady EQS v hale Factory 56
čtvrtek 13. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Mercedes-Benz zahájil výrobu elektromobilů řady EQS v hale Factory 56 ve svém závodu v německém Sindelfingenu.
V hale, která je dle automobilové značky příkladem udržitelné a CO2 neutrální výroby vozidel, je základem digitální
ekosystém MO360. Fotovoltaický střešní systém má pak snížit spotřebu elektrické energie o 30 % ročně. V hale se
vyrábějí také modely řady S-Class a Maybach S-Class. q

http://www.cianews.cz/cs/5783841-lidl-nova-prodejna-lidl-v-kladne-privita-zakazniky-jiz-v-pondeli
https://www.albert.cz/newsroom/media/muj-albert-si-stahlo-uz-600-tisic-zakazniku-aktualne-je-nejvice-stahovanou-aplikaci-v-zebricku-google-play
https://www.mynewsdesk.com/cz/mondelez-cz-sk/news/grantovy-program-spolecnosti-mondelez-international-v-ceske-republice-a-na-slovensku-426611
http://www.cianews.cz/cs/5780590-rohlik-cz-vysadi-stromoradi-u-vlcnova-v-nove-vyzve-hleda-dalsi-projekty-ktere-neutralizuji-uhlikovou-stopu
https://mendelu.cz/34272n-robotizace-miri-i-do-zemedelstvi-vcetne-navigace-z-vesmiru
http://www.cianews.cz/cs/5784841-hp-rozsiruje-svuj-partnersky-program-hp-amplify-na-retail-a-etail-prodejce
http://www.cianews.cz/cs/5785421-toyota-k-uhlikove-neutralite-vede-vice-cest
https://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/First-electric-saloon-from-Mercedes-Benz-high-tech-production-facility-Start-of-production-of-the-EQS-at-Factory-56.xhtml?oid=49945854&ls=L2VuL2luc3RhbmNlL2tvLnhodG1sP29pZD00ODM2MjU4JnJlbElkPTYwODI5JmZyb21PaWQ9NDgzNjI1OCZyZXN1bHRJbmZvVHlwZUlkPTQwNjI2JnZpZXdUeXBlPXRodW1icyZmcm9tSW5mb1R5cGVJZD00MTAxMg!!&rs=1
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ŠKODA AUTO zahájila prodej elektrického SUV ENYAQ iV v ČR
čtvrtek 13. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Autorizovaní prodejci  značky ŠKODA na českém trhu zahajují  13. května 2021 oficiální  prodej elektrického SUV
ENYAQ iV.  Zákazníci  mohou volit  mezi  základním provedením 60  s  baterií  o  kapacitě  62  kWh a  výkonnějším
provedením 80 s baterií 82 kWh. K dostání je také dynamicky laděná verzi Sportline. V rámci předprodeje eviduje
ŠKODA  AUTO  Česká  republika  už  téměř  400  závazných  objednávek.  Automobilka  zároveň  informovala,  že  ve
spolupráci  s  dealery  a  energetickými  společnostmi  nabízí  226 veřejných či  poloveřejných dobíjecích stanic  pro
elektromobily. q

PwC: Prodeje elektromobilů se v západní Evropě v 1Q zdvojnásobily
čtvrtek 13. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Nové  registrace  elektromobilů  se  na  10  největších  trzích  západní  Evropy  v  1Q  2021  meziročně  zdvojnásobily
(+100,1 %) na 892,05 tis. Vyplývá ze studie PwC Strategy & Electric Vehicles Sales. Nejvíce rostly prodeje hybridů
Plug-in (PHEV;  +160 % na 212,86 tis.  ks).  Registrace hybridů se zvýšily  o 99,8 % na 494,28 tis.  a bateriových
elektrovozů o 58,7 % na 184,91 tis. Na konci roku 2021 by po světě mohlo jezdit asi 15 mil. vozů s elektrickým či
hybridním pohonem a do roku 2026 by se jejich počet mohl ztrojnásobit. V Česku bylo v 1Q prodáno více než 5 tis. 
elektrických a hybridních aut. q

Opel v 1Q navýšil prodeje LCV o 36 pct, uvede nové e-vozy
úterý 11. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Automobilka Opel v ČR v 1Q 2021 meziročně navýšila prodeje LCV modelů o 36 % na 181 vozů. Za první čtyři měsíce
vzrostly o 48 %. V Evropě Opel během prvního čtvrtletí prodal 29 tis. lehkých užitkových vozidel (+26 %). Ředitel
českého zastoupení Josef Šopík sdělil, že Opel do konce roku uvede elektřinou poháněné LCV modely Combo-e Van
a Movano-e. q

Audi zvýšila prodeje i zisk zejména v Číně a USA, vstoupila do segmentu e-
mobility
pátek 7. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Audi za 1Q 2021 zvýšila meziročně dodávky nových vozů, tržby i provozní zisk. Důvodem byla lepšící se situace po
pandemii. Německá automobilová značka dodala v tomto období 462 828 automobilů oproti 352 993 v roce 2020,
když prodeje posílily především v Číně a USA. Tržby dosáhly 14,07 mld. eur (2020: 12,45 mld. eur), provozní zisk
meziročně vzrostl na 1,40 mld. eur z 15 mil. eur. Představením plně elektrických modelů Audi e-tron GT a řady Audi Q4
e-tron vstoupila do segmentu e-mobility. q

Volkswagen zvýšil prodeje i zisk, zaměří se na e-mobilitu a digitalizaci
pátek 7. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Volkswagen navzdory nedostatku polovodičů a omezení v důsledku koronavirové pandemie zvýšily v 1Q 2021 prodeje
o 5,4 % na 20 mld. eur. Provozní zisk vzrostl na 900 mil. eur oproti 481 mil. eur v roce 2020. Německá automobilka
zvýšila meziročně prodeje o 24,6 % na 1,36 mil. vozů. Volkswagen CEO Ralf Brandstätter uvedl, že se koncern zaměří
na e-mobilitu a digitalizaci. q

Subaru a Toyota vyvíjejí plně elektrické SUV, globální prodej začne v roce 2022
úterý 11. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Subaru Corporation společně s Toyota Motor Corporation vyvíjejí nové čistě elektrické SUV SOLTERRA. Postaveno je
na e-Subaru Globální Platformě určené pro plně elektrické vozy. Společnost Subaru ČR dále informovala, že zahájení
prodeje v Japonsku, USA, Kanadě, Evropě a Číně je naplánováno na polovinu roku 2022. q

Audi zahajuje předprodej modelu Q4 e-tron ve verzi quattro
pátek 7. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Audi spouští na českém trhu předprodej nového modelu Audi Q4 50 e-tron quattro. Kompaktní SUV s elektrickým
pohonem všech kol nabízí výkon 220 kW. Baterie o využitelné kapacitě 77 kWh poskytuje dojezd až 488 km dle normy
WLTP. Cena začíná od 1 493 900 Kč. Společnost zahajuje také nabídku značkového operativního leasingu Audi now,
kde je možné pořídit základní verzi Q4 35 e-tron od 12 999 Kč měsíčně bez DPH. V ceně měsíční splátky je i kompletní
pojištění. q

Mercedes-Benz Vans představil elektrický Koncept EQT a novou řadu T-Class
středa 12. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Německá značka Mercedes-Benz Vans z koncernu Daimler představila svůj plně elektrický Koncept EQT. Ten bude
patřit  do  nově  vytvořené  prémiové  řady  malých  dodávek  T-Class,  určených  především pro  rodiny  a  soukromé
zákazníky. Nová řada by měla být uvedena na trh v roce 2022. q

Elektromobil Porsche Macan zahájí testování v terénu, na trhu bude v roce 2023
úterý 11. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Porsche  ukončilo  etapu  digitálního  vývoje  a  zahajuje  testování  plně  elektrického  prototypu  Macan  v  reálných
podmínkách mimo vývojové centrum v německém Weissachu. Nový model kompaktního SUV příští generace by se
měl objevit na trhu v roce 2023. q

https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/pro-model-enyaq-iv-se-rozhodlo-jeste-pred-uvedenim-temer-400-zakazniku-dnes-vstupuje-oficialne-na-cesky-trh/
http://www.cianews.cz/cs/5783723-pwc-prodeje-elektromobilu-v-1q-zdvojnasobily-v-zapadni-evrope-uz-tvori-tretinu-novych-aut
http://www.cianews.cz/cs/5778546-opel-vyrazne-posiluje-svoji-pozici-v-segmentu-lcv-vozu
https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/the-status-after-three-months-audis-momentum-was-strong-in-the-first-quarter-of-2021-13958
https://www.volkswagenag.com/en/news/2021/05/successful-start-to-the-new-fiscal-year-for-volkswagen.html
http://www.cianews.cz/cs/5779562-subaru-jmeno-elektromobilu
https://audi-cz.u.mailkit.eu/mc/VCQLVPCV/YHMOPLDWYLMRWOQRAI/PVEIIQULPV
https://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Premiere-of-the-Concept-EQT--forerunner-of-a-new-premium-quality-in-the-small-van-segment.xhtml?oid=49898568&ls=L2VuL2luc3RhbmNlL2tvLnhodG1sP29pZD00ODM2MjU4JnJlbElkPTYwODI5JmZyb21PaWQ9NDgzNjI1OCZyZXN1bHRJbmZvVHlwZUlkPTQwNjI2JnZpZXdUeXBlPXRodW1icyZmcm9tSW5mb1R5cGVJZD00MTAxMg!!&rs=5
https://auto.porsche.cz/o-porsche/tiskove-zpravy?id=820
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EKOLOGICKÉ POHONY A PALIVA
ČEZ připravuje pilotní projekt se slovenským InoBat
středa 12. května | ČIANEWS | Zdroj informace

ČEZ připravuje pilotní  projekt se slovenským výrobcem baterií  InoBat.  Firmy otestují  novou technologii  ukládání
energie. Současně má InoBat zájem o využití lithia z Cínovce, které tam ČEZ prostřednictvím firmy Geomet zkoumá.
Geomet již požádal o posouzení vlivu těžby na životní prostředí. ČIANEWS to sdělil mluvčí ČEZ Roman Gazdík s tím,
že s růstem počtu elektromobilů se poptávka po lithiu během deseti let zdesetinásobí. q

Instalovaný výkon dobíječek v síti ČEZ přesáhl 18,9 MW
pátek 7. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Celkový instalovaný výkon sítě veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily Skupiny ČEZ dosahuje 18 912 kW.
Podobně velké jsou kupříkladu vodní elektrárny Štěchovice nebo Střekov pokrývající dodávkou bezemisní elektřiny
spotřebu města s 50 tis. obyvateli. Do pěti let chce ČEZ výkon dobíječek ztrojnásobit na více než 50 MW. Síť veřejných
nabíjecích  stanic  nyní  čítá  300  stojanů.  Řidiči  v  nich  čerpají  bezemisní  energii,  a  to  díky  certifikaci  původu
z obnovitelných zdrojů vydané operátorem trhu OTE. q

DAF představuje nabíjecí stanice pro e-vozidla včetně SW
pátek 7. května | ČIANEWS | Zdroj informace

DAF Trucks CZ představuje řadu řešení pro nabíjení akumulátorů elektrických vozidel DAF LF Electric a DAF CF
Electric,  jakož  i  dalších  elektrických  užitkových  vozidel.  Společnost  nabízí  kompletní  sortiment  stacionárních
nabíjecích stanic s výkonem od 20 kW až do 360 kW. K zajištění maximální flexibility jsou navíc k dispozici mobilní
nabíječky  s  výkonem od  24  kW do  40  kW.  O  integraci  s  plně  elektrickými  nákladními  vozidly  DAF,  nabíjecím
hardwarem a síťovým softwarem se stará firma a její partneři. Zajistí také údržbu nabíječek. Zákazníci si mohou
zakoupit nabíječky PACCAR od servisních dealerů DAF a v prodejnách TRP. q

innogy: Tahounem spotřeby CNG jsou rozvážkové služby
pátek 7. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Tahounem spotřeby CNG se v posledních měsících dle innogy ČR staly rozvážkové služby. Ty kvůli rok trvajícím
omezením  obchodů  a  restaurací  čelí  zvýšené  poptávce  zákazníků  po  online  nákupech  s  dovážkou  až  domů.
Společnost innogy mj. navázala partnerství s Rohlik.cz v oblasti CNG. Online supermarket má většinu ze své flotily
500 vozů právě na CNG. Mimo ně využívá také první elektrovozy a cargo kola. Fleet manager Rohlik.cz Jan Bezchleba
řekl, že e-shop chce od roku 2025 využívat jen elektromobily. Do té doby plánuje rozvážet zboží pomocí vozů na
CNG. q

ČEZ ESCO instalovalo pro Porsche Inter Auto dobíječky za 6 mil. Kč
pondělí 10. května | ČIANEWS | Zdroj informace

ČEZ ESCO instalovalo dva typizované Turbo nabíjecí stojany a jeden wallbox na parkovišti dealerské sítě Porsche Inter
Auto CZ na pražském Proseku. Speciální baterie Porsche Turbo Charger DC Box disponuje výkonem 320 kW. Kontrakt
zahrnuje výstavbu a servis dobíjecí infrastruktury na všech pobočkách Porsche Inter Auto CZ. Ředitel Porsche pro ČR
Jan Sedláček uvedl, že do výstavby potřebné infrastruktury v dealerstvích Porsche v ČR investují v první fázi na
pražském Proseku částku zhruba 6 mil. Kč. q

Sev.en Energy vybuduje desítky nabíječek elektrokol
čtvrtek 13. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Sev.en Energy v  roce 2021 plánuje dokončení  sítě  nabíjecích stanic pro elektrokola u podél  tzv.  Krušnohorské
magistrály a také další expanzi do Karlovarského a Plzeňského kraje. Do konce roku by tam měly být uvedeny do
provozu  desítky  dalších  stanic.  Souběžně  investor  modernizuje  systém  a  zvyšuje  kapacitu  stávajících  stanic.
Energetická skupina již vybudovala 50 nabíječek v Ústeckém a Pardubickém kraji. q

DOPRAVA A LOGISTIKA
Packeta instaluje více než 500 Z-BOXů napájených solárním panelem
úterý 11. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Skupina Packeta, která vlastní Zásilkovnu, za 1Q 2021 meziročně zvýšila obrat o 163 % na 1,09 mld. Kč. Počet
přepravených zásilek vzrostl o 158 % na 16,9 mil. Počet výdejních míst byl vyšší o téměř 1000 a dosáhl více než 6800
(v ČR 4650). Za rok 2020 vygenerovala Packeta tržby ve výši 2,5 mld. Kč. Zakladatelka Zásilkovny a CEO Packety
Simona Kijonková uvedla,  že se pracuje také na zahraniční  akvizici.  Ke konci  května 2021 bude v Česku a na
Slovensku instalováno více než 500 bezdotykových Z-BOXů, které jsou napájeny solárním panelem a ovládány přes
mobilní aplikaci. Celkový počet Z-BOXů ve střední Evropě by se měl na konci roku 2021 pohybovat v řádu tisíců. Počet
výdejních míst plánuje společnost navýšit na 9000, v ČR na 5000. Poroste také počet dep, a to na 43 s celkovou
plochou 100 000 m2.  Packeta do konce roku plánuje  spustit  služby do dalších osmi  zemí  v  regionu Blízkého
východu. q

http://www.cianews.cz/cs/5774178-cez-cislo-tydne-18-912-kw
http://www.cianews.cz/cs/5775312-daf-tz-2105cz-spolecnost-daf-predstavuje-nabijeci-stanice-pro-elektricka-vozidla
http://www.cianews.cz/cs/5774238-innogy-tahounem-spotreby-cng-jsou-rozvazkove-sluzby
https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/cez-esco-postavilo-unikatni-baterii-pro-porsche-za-4-minuty-zvladne-dodat-elektromobilu-energii-na-100-km-143465
https://www.7energy.com/cz/media/aktuality/tz/2021/20210512.html
http://www.cianews.cz/cs/5777838-trzby-skupiny-packeta-majitele-zasilkovny-prekrocily-poprve-v-historii-miliardu-korun-za-ctvrtleti
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VGP staví v Plzni logistickou halu dle certifikace BREEAM Very Good
středa 12. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Developer VGP zahájil ve svém logistickém parku v Plzni stavbu páté haly. Novými nájemci se stanou firma DHL
Express, která si pronajme 1113 m2, a Verhoek Europe s celkem 2170 m2 logistických ploch. Předpokládaný termín
dokončení budovy E a její  předání do užívání je v září 2021. Budova je realizována ve stupni zelené certifikace
BREEAM Very Good. VGP Park Plzeň u silnice E49 nabízí téměř 50 tis. m2 ploch vhodných pro lehkou výrobu, logistiku
a doprovodné komerční aktivity. q

V Ostravě přibude 100 e-koloběžek a 60 e-skútrů re.volt
středa 12. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Společnost re.volt nasadí v Ostravě do provozu 100 e-koloběžek a 60 e-skútrů. Náměstek pro dopravu Vladimír
Cigánek (ODS) dále sdělil, že město instalovalo a průběžně doplňuje stojany. Dosud v Ostravě jezdilo 300 e-koloběžek
společnosti Lime a 200 e-koloběžek firmy Bolt. Provozující firmy řeší na své náklady přemísťování koloběžek ke
stojanům a jejich optimální rozmisťování, údržbu i systém s aplikacemi na jejich půjčování, které je zpoplatněno. q

GLS využije zelenou energii v novém depu v Hradci Králové
úterý 11. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Balíkový přepravce GLS se od dubna 2021 přestěhoval do nových prostor v Hradci Králové. Logistický areál, který
vznikl adaptací brownfieldu, odbaví dvojnásobek zásilek a zaměstná další desítky kurýrů. Depo disponuje čtyřmi
rampami pro vykládku balíků a více než 30 místy pro nakládku dodávek s možností dalšího rozšíření. Areál počítá také
s využitím zelené energie a provozem vozidel na alternativní pohon. Ředitel GLS Česká republika Pavel Včela sdělil, že
společnost  aktuálně v  tuzemsku provozuje  26 dep a  kromě jejich  modernizace plánuje  v  roce 2021 i  otevření
minimálně dalších dvou. q

PKP CARGO rozvíjí ekologičtější kombinovanou dopravu
pondělí 10. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Mezinárodní železniční a intermodální dopravce PKP CARGO INTERNATIONAL bude s rakouskou firmou LKW WALTER
od května 2021 převážet další návěsy mezi Terminálem Paskov a italskou Veronou. Smlouva byla podepsána na dva
roky. Náklad se bude převážet v obou směrech až pětkrát týdně. Plánováno je také rozšiřování a zvyšování kapacity
terminálu v Paskově. Předseda představenstva PKP CARGO INTERNATIONAL Maciej Walczyk uvedl,  že rozvojem
ekologičtější kombinované dopravy společnost podporuje dlouhodobou strategii EU o přesun zboží z přetížených
silnic a dálnic na železnici. q

Letiště Praha: EgyptAir bude létat do Hurghady, nabídne Wi-Fi
pátek 7. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Letecká společnost EgyptAir spustí od 23. května 2021 novou linku z Prahy do Hurghady. Letiště Praha informovalo,
že přímé lety bude nabízet až dvakrát týdně. Využívat bude Airbus A220-300, který je šetrnější k životnímu prostředí.
EgyptAir bude spojení provozovat ve spolupráci s CK Čedok. Cestující budou mít k dispozici mj. Wi-Fi připojení.
Letenky budou k prodeji přímo na webových stránkách dopravce nebo prostřednictvím cestovních kanceláří. Letiště
Praha připravilo také speciální webovou stránku s přehledem všech dostupných destinací z Prahy. q

EKOLOGIZACE A STAVEBNICTVÍ
Letiště Praha poptává rámcový úvěr v objemu až 7 mld. Kč
pátek 7. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Letiště Praha vyhlásilo veřejné výběrové řízení na poskytnutí rámcového úvěru až ve výši 7 mld. Kč. Pokryje stávající
závazky společnosti, ale také pomůže s budoucími. Z úvěru bude financovat mj. i plánovaný udržitelný rozvoj. Letiště
chce u projektů postupovat dle tzv. prvků ESG, tedy zásad udržitelného podnikání, což je také v souladu s přístupy
bank. Předseda představenstva Václav Řehoř dodal, že díky úsporám společnost v roce 2020 financovala provoz
z vlastních zdrojů po dobu devítiměsíčního  útlumu. Externí zdroj byl využit až v prosinci. Podmínky tendru byly
zveřejněny v systému E-ZAK. q

EPIF plánuje uhlíkovou neutralitu do roku 2040
čtvrtek 13. května | ČIANEWS | Zdroj informace

EP Infrastructure (EPIF) plánuje dosáhnout čistých nulových emisí uhlíku do roku 2040. Do roku 2030 chce snížit
emise CO2 ze stávajících tepláren o 60 %. Společnost předpokládá, že uhlí jako primární zdroj bude plně nahrazeno
bezemisními nebo nízkoemisními alternativami, jako je biomasa, zemní plyn nebo komunální odpad. EPIF v březnu
2021 přijal soubor politik ESG, které v dubnu aktualizoval a doplnil. Tyto politiky upravují mj. správu integrity majetku,
kybernetickou bezpečnost a rozmanitost pracovní síly. q

EY: Ceny vozů vzrostly o 0,8 pct kvůli zdražení automobilek
středa 12. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Ceny automobilů v 1Q 2021 mezikvártálně vzrostly o 0,8 %. Vozidla ve vrcholných variantách zdražila o 1,1 %,
v základní výbavě pak o 0,7 %. Vyplývá to z cenového indexu EY. Zdražování bylo způsobeno plošným růstem cen
u značek Volkswagen, ŠKODA a Mercedes-Benz. Zvyšování cen se dotklo naftových i benzinových vozidel (0,5 %).
Plug-in hybridní vozidla zdražila o 3,5 %, a to i přes rozšíření nabídky vozidel s tímto pohonem o 21 %. Pokles byl
zaznamenáno u čistě elektrických a CNG vozidel. Vedoucí partner EY Petr Knap řekl, že největší zdražování vykázal
segment střední třídy, jehož ceny vzrostly o 1,9 %. q

http://www.crestcom.cz/cz/tiskova-zprava/?id=3118
http://www.cianews.cz/cs/5782950-tz-nove-sdilene-elektricke-skutry-a-dalsi-elektricke-kolobezky-v-ostrave
http://www.cianews.cz/cs/5778920-balikovy-prepravce-gls-posiluje-prepravni-sit-novy-logisticky-areal-v-hradci-kralove-odbavi-dvojnasobek-baliku
https://www.pkpcargointernational.com/novinky/pkp-cargo-international-bude-prevazet-dalsi-navesy-s-lkw-walter
https://www.prg.aero/dalsi-nova-linka-z-prahy-egyptair-bude-letat-do-hurghady
https://www.prg.aero/letiste-praha-hleda-poskytovatele-uveru-bude-z-nej-financovat-i-udrzitelny-rozvoj
https://www.epinfrastructure.cz/tiskove-zpravy/skupina-epif-planuje-ustup-od-uhli-do-roku-2030-a-uhlikovou-neutralitu-do-roku-2040/
https://www.ey.com/cs_cz/news/2021/05/v-prvnim-kvartale-2021-doslo-k-plosnemu-zdrazovani-u-znacek-vw-skoda-a-mercedes-benz
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CTP v 1Q pronajal 397 tis. m2, cílem je na konci roku 7,5 mil. m2 GLA
středa 12. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Developer CTP vykázal za 1Q 2021 meziroční růst příjmu z nájemného o 16,9 % na 366 mil. eur a více než zdvojnásobil
objem nových pronájmů na 397 tis. m2 hrubé pronajímatelné plochy (GLA). CTP pokračuje v rozšíření svého portfolia
na 7,5 mil. m2 v roce 2021. K 31. březnu 2021 má ve výstavbě více než 1 mil. m2, z čehož 70 % je předem pronajato.
Výnos CTP z této aktivity dosáhl 11,5 %. Obsazenost činí 94 %. Do 31. března 2021 dosáhlo 100 % nemovitostí CTP
certifikovaných BREEAM jako velmi dobrý nebo lepší. q

IMOS Brno zahajuje dostavbu IKEM s úspornými technologiemi
středa 12. května | ČIANEWS | Zdroj informace

IMOS Brno zahajuje dostavbu IKEM. Jde o první ze sedmi vládních strategických investic z oblasti zdravotnictví,
u které se podařilo dokončit přípravu, získat stavební povolení na dostavbu nových pavilonů G1 a G2 a vysoutěžit
zhotovitele. Pro transplantační a kardiovaskulární medicínu vznikne během 2,5 roku 14 564 m2 nové podlahové
plochy.  Hodnota zakázky činí  1,05 mld.  Kč.  Vláda tuto investici  podpořila  částkou 603,7 mil.  Kč.  Stavba bude
vybavena úspornými technologiemi a inteligentním nakládáním s energií.  Celkově vznikne 83 nových lůžek,  JIP
i standardních. q

SP ČR: Dobrovolné dohody firem a státu zvýší energetické úspory
čtvrtek 13. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Česko nesplnilo cíl pro energetickou účinnost do roku 2020. Informoval o tom Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)
s tím, že do roku 2030 musí dál svou spotřebu snižovat. Podle výpočtů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) by
každý rok měly úspory dosáhnout 8,4 petajoulu, což odpovídá pětině roční spotřeby tepla v českých domácnostech.
Ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR Bohuslav Čížek uvedl, že SP ČR společně s dalšími institucemi a MPO
připravil vzor dobrovolné dohody mezi podniky a státem o dosahování úspor energie. K investicím do energetické
účinnosti  u  zákazníků se zavázaly  společnosti  ČEZ,  innogy ČR,  EG.D a E.ON Energie.  ČEZ vidí  potenciál  úspor
v projektech energetických služeb se zárukou. EG.D jedná s MPO o tom, jak započítávat úspory, které zákazníci
dosáhnou díky instalaci chytrých elektroměrů. q

EPH vykázal tržby 8,5 mld. eur, zredukuje uhelné zdroje
pondělí 10. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Energetický a průmyslový holding (EPH) vykázal za rok 2020 konsolidované tržby 8,5 mld. eur (2019: 8,6 mld. eur).
Proforma adjusted EBITDA setrval na 2,1 mld. eur. Meziročně stabilní ziskovost dle EPH reflektuje divestice Pražské
teplárenské a podílu v maďarských teplárnách Budapesti Eromu. Skupina přepravila 57 mld. m3 a distribuovala 6 mld.
m3 zemního plynu. Distribuce elektřiny činila 6 TWh a dodávky tepla 20 PJ. Pro roky 2021 až 2023 má EPH v plánu
uzavírat vybrané uhelné zdroje ve Francii, Německu a Velké Británii s celkovým instalovaným výkonem 1865 MW. q

MSK a Teva investovaly do zdraví dětí a ekologických technologií
pondělí 10. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Moravskoslezský  kraj  (MSK)  a  Teva  Czech  Industries  dodržely  dobrovolné  závazky  i  přes  pandemii
COVID-19. Hejtman MSK Ivo Vondrák (ANO) upřesnil, že kraj uskutečnil ozdravné pobyty pro 296 předškoláků a 314
žáků základních škol, a že redukoval nadlimitní čištění silnic. Jednatel Teva Czech Industries Richard Szrajber sdělil,
že firma investovala do nové kryogenní jednotky 21 mil.  Kč. Další  téměř 4 mil.  Kč vložila do úprav technologií
snižujících  emise  oxidu  dusíku  při  spalování  zemního  plynu.  Nad  rámec  dohody  zvýšila  stupeň  regenerace
rozpouštědel jejich recyklací a snížila tak spotřebu surovin. q

MMR: IROP podpoří infrastrukturu pro cyklisty 3 mld. Kč
pondělí 10. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Do konce dubna 2021 bylo v ČR s podporou IROP vybudováno 233,8 km nových a zmodernizováno 7,8 km cyklostezek
a cyklopruhů. Informovalo o tom Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) s tím, že infrastruktura pro cyklistickou
dopravu bude podporována i v nadcházejícím programovém období 2021-2027. IROP počítá s částkou přes 3 mld. Kč.
Do konce roku 2023 bude dobudováno minimálně dalších 73 km nových cyklostezek. A to i v souladu se Strategií EU
pro udržitelnou a inteligentní mobilitu. Po vypuknutí pandemie začalo více lidí ve městech využívat kolo jako dopravní
prostředek. q

HKK navýšil dotace na výměnu kotlů na 114 mil. Kč
čtvrtek 13. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Královéhradecký kraj (HKK) v rámci třetí vlně kotlíkových dotací rozdělí zhruba 114 mil. Kč. Původní alokaci navýšil
o více než 56 mil. Kč. Radní Adam Valenta odpovědný za oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací upřesnil, že kraj
uspěl s žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám. Získané prostředky region využije na poskytnutí dotací
žadatelům, kteří sice splnili všechny podmínky, ale kvůli nedostatku finančních prostředků skončily jejich žádosti
v zásobníku. Jde o 484 zájemců. Dosud se v HKK vyměnilo přes 6 tis. starých kotlů. Žadatelé si rozdělili více než 550
mil. Kč. q

ENESA za 115 mil. Kč zefektivní energetiku Valdické věznice
čtvrtek 13. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Společnost ENESA ze skupiny ČEZ ESCO realizuje pro Valdickou věznici projekt na zefektivní fungování energetického
hospodářství  a snížení  nákladů na energie.  Investice za 115 mil.  Kč zahrnuje např.  rekonstrukci  hlavní  plynové
teplovodní kotelny, novou parní kotelnu v prádelně nebo rekonstrukci trasy teplovodních rozvodů o celkové délce
potrubí 5,6 km vč. 16 předávacích stanic. q

https://www.ctp.eu/news/ctp-enjoys-strong-q1-2021/
http://www.cianews.cz/cs/5782398-ikem-stavba-zahajena
https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/14600-dobrovolne-dohody-firem-a-statu-zvysi-energeticke-uspory
http://www.cianews.cz/cs/5776625-energeticky-a-prumyslovy-holding-a-s-quot-eph-quot-dosahl-v-lonskem-roce-vybornych-hospodarskych-vysledku-navzdory-komplikovane-situaci-zpusobene-pandemii-covid-19
http://www.cianews.cz/cs/5776637-vyhodnoceni-dobrovolne-dohody-s-teva
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-pres-230-km-novych-cyklostezek-z-irop-zvysi-be
https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/na-vymenu-kotlu-pujde-dvakrat-vic-penez-oproti-planu-328273/
https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/energeticka-revoluce-probiha-vsude.-pustila-se-do-ni-i-veznice-ve-valdicich-143829
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POLITIKA A EKONOMIKA
MMR: Projekt Digitální Česko úspěšně pokračuje
pondělí 10. května | ČIANEWS | Zdroj informace

V rámci plnění jednotlivých opatření Strategií elektronizace bylo od roku 2016 dosaženo mnoha výsledků. Mnisterstvo
pro místní rozvoj ČR (MMR) o tom informovalo s tím, že mj. došlo ukončení provozu elektronických tržišť a jejich
nahrazení  Národním elektronickým nástrojem (NEN).   Podle statistik bylo v roce 2020 v NEN evidováno 2 048
zadavatelů, 17 876 dodavatelů a 36 507 uživatelů. Oproti předešlému roku se jedná o nárůst o 35,72 % u zadavatelů,
31,88 % u dodavatelů a 24,58 % u počtu uživatelů. Finanční objem veřejných zakázek v NEN zadaných v roce 2020 činil
72,63 mld. Kč bez DPH. Tato hodnota odpovídá cca 15 % trhu veřejných zakázek. q

Vláda projedná normy související s tendry a kompenzacemi
čtvrtek 13. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Vláda ANO a ČSSD 17. května 2021 projedná návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod sp.
zn. PI. ÚS 24/21 o návrhu na zrušení § 257 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Ministři
také posoudí návrh nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních
kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí
nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2020. q

MMR: ČR má v období 2021–2027 dostat z EU 38 mld. eur
pátek 7. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Národní orgán pro koordinaci na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (MMR) 6. a 7. května 2021 jednal online se
zástupci Evropské komise o klíčových bodech pro programové období 2021–2027. Schůzka byla primárně zaměřena
na kroky směřující k finalizaci Dohody o partnerství coby klíčového dokumentu nového programového období, v němž
bude kladen větší důraz na klimatické změny a digitalizaci. Česko by mělo mít k dispozici z Evropské unie (EU) 21
mld. eur pro kohezní politiku (9 programů) a dalších 17 mld. eur v rámci dalších nástrojů. Vládě by měla být dohoda
ke schválení předložena do konce srpna 2021. q

Rada hl. m. Prahy chce do 10 let snížit emise CO2 o 45 pct
pondělí 10. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Rada hl.  m. Prahy na svém zasedání 10. května 2021 schválila návrh Klimatického plánu hl.  m. Prahy do roku
2030. Dokument se má stát vlajkovou lodí úsilí o uhlíkově neutrální metropoli v roce 2050. Jeho realizace během
následujících 10 let počítá se snížením objemu produkovaných emisí oxidu uhličitého o 45 % oproti roku 2010. Toho
se má dosáhnout realizací 69 konkrétních opatření, které jsou v plánu rozděleny do čtyř sekcí – Udržitelná energetika
a budovy, Udržitelná mobilita, Cirkulární ekonomika a Adaptační opatření. q

Steffen Lucas bude výkonným ředitelem Mercedes-Benz Vans SE
čtvrtek 13. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Steffen Lucas se stane od 1. července 2021 výkonným ředitelem skupiny Mercedes-Benz Vans Sales Europe (SE). S.
Lucas  byl  v  evropském  regionu  odpovědný  za  prodej  a  marketing.  Působil  v  různých  manažerských  pozicích
společnosti Mercedes-Benz CharterWay (mj. i v ČR). Kariéru zahájil ve firmě Daimler AG. Ve funkci nahradí Jochena
Dimtera. Společnost Mercedes-Benz Vans Sales Germany se stane od 1. července 2021 součástí skupiny Mercedes-
Benz Vans SE. Spojení obou prodejních regionů podpoří mj. řešení elektrifikace či digitalizace. q

Praha poptává zařízení pro určování vozidel s nadměrnými emisemi
pondělí 10. května | ČIANEWS | Zdroj informace

Rada hl.  m. Prahy schválila 10. května 2021 vyhlášení veřejné zakázky na vývoj,  výrobu i  dodávku zařízení pro
zjišťování  emisí  pevných částic  výfukových plynů u motorových vozidel.  Kontrola při  běžném silničním provozu
výrazně usnadní odhalovat auta s nadměrnými emisemi částic, což následně povede ke zlepšení kvality ovzduší
v Praze. Zakázka by měla mít hodnotu zhruba 40,2 mil. Kč bez DPH, polovinu nákladů má uhradit Evropský fond pro
regionální rozvoj. q

https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-projekt-digitalni-cesko-uspesne-pokracuje
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-05-17
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-pokrocilo-v-priprav
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_nasla_cestu_k_uhlikove_neutralite.html
https://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko.xhtml?oid=49954372&ls=L2VuL2luc3RhbmNlL2tvLnhodG1sP29pZD00ODM2MjU4JnJlbElkPTYwODI5JmZyb21PaWQ9NDgzNjI1OCZyZXN1bHRJbmZvVHlwZUlkPTQwNjI2JnZpZXdUeXBlPXRodW1icyZmcm9tSW5mb1R5cGVJZD00MTAxMg%21%21&rs=0
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_ziska_zarizeni_pro_urcovani.html

