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Zbrojař Richard Háva má zájem o koupi společnosti Aero Vodochody, sdělují Hospodářské noviny.
E15 upozorňuje na zamoření půdy v ČR vlivem používání průmyslových hnojiv. Lékaři by měli
v budoucnu hlásit rizikové majitele střelných zbraní, informují Lidové noviny. Právo a Mladá fronta
DNES se věnují škodám, které v ČR způsobila větrná bouře Sabine.

Zprávy
Mf DNES: Nezaměstnanost mírně vzrostla. Nezaměstnanost v ČR v lednu stoupla na 3,1 %
z prosincových 2,9 %, data zveřejnil Úřad práce ČR. Počet lidí bez práce se v prvním měsíci roku zvýšil na
230 022, přesto jde o nejnižší lednovou hodnotu od roku 1997. Důvodem nárůstu nezaměstnanosti bylo
podle ekonomů ukončování sezonních prací v souvislosti s koncem roku.
E15: První pojišťovny začnou řídit klienti. Zástupci pojištěnců budou nově zasedat ve správních
a dozorčích radách celkem šesti českých zdravotních pojišťoven. Návrh ministra vnitra Adama Vojtěcha
schválil zdravotní výbor Poslanecké sněmovny. Předlohu podporují pojišťovny i zaměstnavatelé včetně
Hospodářské komory. Klienti pojišťoven budou tvořit třetinu členů vedení zdravotních pojišťoven.
HN: Zbrojař Háva chce koupit Aero. Největší akcionář zbrojařské firmy Omnipol Richard Háva má zájem
o odkup společnosti Aero Vodochody. Bez bližších informací potvrdil, že o možnostech koupě letecké firmy
jedná s dosavadním vlastníkem Aera, kterým je skupina Penta. Podle HN má o Aero Vodochody zájem také
největší tuzemská zbrojařská skupina Czechoslovak Group Michala Strnada.
Mf DNES: Česká firma začala napouštět nádrž v Turecku. Česká energetická skupina Energo-Pro
zahájila napouštění přehrady Karakurt v Turecku, kterou vybudovala. Jedná se o největší vodní dílo
postavené českou firmou od sametové revoluce, cena projektu dosáhla 5 mld. Kč. V letošním roce by mělo
Energo-Pro dokončit další tureckou přehradní elektrárnu Alpasan 2.
E15: Brněnští energetici rozšíří byznys v Chorvatsku. Brněnská firma Geen Holding je v závěrečné fázi
přípravy energetického projektu v Chorvatsku, společnost vybuduje elektrárnu zpracovávající biomasu ve
městě Gospić. Geen Holding v Chorvatsku provozuje už dvě elektrárny, do nichž v minulých letech
investovala 80 mil. eur.
Mf DNES: Pozemek pro metro D bude stát 32,3 milionu korun. Pražský magistrát zaplatí za pozemek
v Písnici nutný pro výstavbu metra D zhruba 32,3 mil. Kč, parcelu o rozloze přes 9 700 metrů čtverečních
koupí od soukromého vlastníka. Na pozemku by měla stát budoucí stanice metra Depo Písnice. Koupi
pozemku projedná ještě magistrátní výbor pro dopravu a musí jej schválit zastupitelé.
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HN: Ropa zlevňuje kvůli poptávce v Číně. Ceny ropy klesají kvůli slabé poptávce v Číně v důsledku
epidemie koronaviru. Na situaci reaguje i Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), která už v minulém
týdnu doporučila snížit těžbu ropy v zemích OPEC o 600 tis. barelů denně. Organizace nyní čeká, zda se
k omezení produkce ropy připojí také Rusko.
Právo: Orkán výrazně zvýšil výrobu energie v SRN. Orkán Sabine způsobil v Německu kromě hmotných
škod a komplikací v dopravě také prudký růst výroby větrné energie. Dodávky větrných elektráren do tamní
sítě dosáhl rekordních 43,7 gigawattů, informovala agentura DPA. Větrníky tak pokrývaly 60 % německé
spotřeby elektrické energie.

2

