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Silniční doprava
ROP Jihozápad navýšil alokaci prostředků pro silnice
14. 08. 2012 | ČIANEWS | zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad

Rada Regionálního operačního programu Jihozápad navýšila podporu zaměřenou na modernizaci
regionální silniční sítě o 250 milionů Kč na 730 milionů Kč. Navýšením alokace bylo umožněno pružnější
a efektivnější čerpání finančních prostředků i s ohledem na fakt, že program ROP Jihozápad už se chýlí ke
svému konci.

Karlovarský kraj opravuje průtah v Perninku
14. 08. 2012 | ČIANEWS | zdroj: Karlovarský kraj

Karlovarský kraj rekonstruuje část průtahu v Perninku. Na opravu silnice, která byla ve špatném
technickém stavu, vydá kraj ze svého rozpočtu 5, 7 milionu korun.
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KURZY MĚN*
Měna

Hodn.

%

CZK/EUR

25,027

-0,33

CZK/USD

20,304

-0,14

CZK/GBP

31,846

-0,24

USD/EUR

1,233

-0,16

CHF/EUR

1,201

0,00

*) Kurzy devizového trhu z předchozího dne
obchodování k 17:00.

BURZA
Akcie

Hodn.

%

AAA

18,60

0,16

CETV

109,00

2,43

ČEZ

740,00

1,93

ECM

25,51

0,00

ERSTE

387,00

1,82

Fortuna

93,49

-0,17

KITD

64,10

7,19

3758,00

2,12

NWR

95,53

0,03

ORCO

53,55

0,79

MfD: Bývalí šéfové ŘSD a SŽDC nyní pracují pro OHL-ŽS

Pegas

446,50

0,45

15. 08. 2012 | ČIANEWS monitor | zdroj: MF DNES

PM

Stavební firma OHL-ŽS zaměstnala dva bývalé šéfy největších státních organizací, a to Jana Komárka ze
Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a Alfreda Brunclíka, který vedl Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
Uvedl to deník MF Dnes s tím, že oba mají společného nejen nového zaměstnavatele, ale i to, že OHL-ŽS
v době jejich práce pro stát získala zakázky v řádu miliard Kč. (MfD-A9)

KB

11281,00

1,08

TEL. O2

402,60

-0,22

UNI

167,50

-0,31

VIG

810,80

-1,16

PX

930,60

0,95

Logistika
Bohemiakombi: Počet ucelených vlaků za 1H vzrostl
14. 08. 2012 | ČIANEWS | zdroj: Bohemiakombi, s.r.o.

Počet ucelených vlaků kombinovaného přepravce Bohemiakombi vzrostl v prvním pololetí letošního roku
o čtvrtinu. V rozhovoru pro ČIA to sdělil jednatel společnosti Vladimír Fišer s tím, že dosažený růst je
přitom v kontrastu se zpomalováním české ekonomiky, které se odrazilo na všeobecně menší poptávce po
přepravách zboží jak po silnici, tak i na železnici. Dle V. Fišera v přepravě dominuje těžké zboží, které lze
přepravovat na dlouhé vzdálenosti v kombinaci se železnicí levněji než přímo po silnici.

Silniční nákladní dopravci přepravují nejvíce rudy kovů
14. 08. 2012 | ČIANEWS | zdroj: Český statistický úřad

Silniční nákladní dopravci přepravují v České republice nejvíce rudy kovů a produkty těžby. V minulém
roce dopravci přepravili 111,9 milionu tun těchto komodit. Na celkových silničních přepravách tak drželi
32% podíl. Téměř 13% podíl měli na silničních přepravách zemědělské produkty. Vyplývá to z údajů
Českého statistického úřadu.
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Volvo chce otevřít servisní centrum v Lovosicích
14. 08. 2012 | ČIANEWS | zdroj: VOLVO Truck Czech s.r.o.

Společnost Volvo chce na jižním okraji Lovosic vybudovat centrum pro servis a prodej nákladních aut. Jak
pro ČIA uvedla managerka marketingu a PR společnosti Volvo Trucks Czech Klára Rylichová, investice
do tohoto projektu by se měla řádově pohybovat kolem 100 milionů Kč. V závodu by mělo být zaměstnáno
zhruba 40 osob.

Veřejná doprava
ÚOHS zrušil tendr Zlínského kraje na IS veřejné dopravy
14. 08. 2012 | ČIANEWS | zdroj: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil veřejnou zakázku Zlínského kraje na odbavovací, řídící
a informační systém veřejné hromadné dopravy v kraji. Předpokládaná hodnota zakázky činila
95,8 milionu Kč. Důvodem je dle úřadu nevymezení minimálního kvalifikačního požadavku zakázky. Kraj
rovněž musí uhradit náklady řízení ve výši 30 tisíc Kč.

RegioJet přepravil na Slovensku již 550 až 560 tisíc cestujících
14. 08. 2012 | ČIANEWS | zdroj: Student Agency, s.r.o.

Soukromý železniční dopravce RegioJet přepravil na Slovensku za prvních pět měsíců svého provozu
zhruba 550 až 560 tisíc cestujících. Za měsíce červen a červenec dopravce přepravil 112 tisíc cestujících,
respektive 109 tisíc cestujících. Jak uvedl tiskový mluvčí skupiny Student Agency Aleš Ondrůj, do konce
letošního roku plánuje společnost RegioJet přepravit zhruba jeden milion cestujících.

SDA: Registrace autobusů Irisbus vzrostly, SOR klesly
14. 08. 2012 | ČIANEWS | zdroj: Svaz dovozců automobilů

Registrace výrobce autobusů Irisbus v České republice za sedm měsíců meziročně vzrostly o 92 % na
119 jednotek. Autobusy značky SOR zaregistrovalo 98 osob, což představuje meziroční pokles o 48,2 %.
V červenci Irisbus na českém trhu zaregistrovalo 11 osob, ve stejném měsíci předchozího roku to bylo
o 8 autobusů méně. SOR v červenci zaregistrovalo 5 osob, což je meziročně o 21 kusů méně. Údaje
vyplývají ze statistik Svazu dovozců automobilů.

Rada Prahy podpořila změny v MHD od 1. září
14. 08. 2012 | ČIANEWS | zdroj: Hlavní město Praha

Rada hlavního města Prahy přijala v úterý 14. srpna dodatečné informace ke změnám v pražské MHD a
rozhodla se je podpořit. Od 1. září tedy dle města začne v Praze platit nový systém hromadné dopravy.
Nově bude jezdit 5 páteřních tramvajových linek s intervalem ve špičce 4 minuty a 38 metrobusových linek
s intervalem ve špičce 6 až 8 minut.

Ostatní doprava
IATA: Osobní letecká doprava v červnu vzrostla o 6,2 pct
14. 08. 2012 | ČIANEWS | zdroj: International AIR Transport Association, org.složka

Poptávka cestujících po osobní letecké dopravě se v červnu meziročně zvýšila o 6,2 %. Průměrná
obsazenost letadel činila v tomto období 81 %. Nákladní letecká doprava vzrostla v červnu meziročně
o 0,8 %. Jak uvedl výkonný ředitel Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA) Tony Tyler,
osobní letecká doprava rostla pomaleji než v prvním čtvrtletí letošního roku.

Pohonné hmoty
DKV: Ceny PHM v následujících dvou letech mírně porostou
14. 08. 2012 | ČIANEWS | zdroj: DKV Euro Servis ČR, s.r.o.

Ceny pohonných hmot by měly v roce 2013 a 2014 mírně růst. V rozhovoru pro ČIA to uvedl výkonný
ředitel DKV Euro Service Ondřej Pavlík s tím, že Česká republika se na cenové mapě nachází nejvýše
v Evropě. Důvodem je dle něj navýšení spotřební daně o jednu korunu a skutečnost, že část spotřební daně
se nevrací zpět dopravcům. Snížení cen PHM pro autodopravce by dle O. Pavlíka mohlo přinést zavedení
profesionální nafty. Autodopravci by pak více tankovali v ČR.

Slovnaftu klesly v 1H tržby o 7 procent
14. 08. 2012 | ČIANEWS | zdroj: Slovnaft

Skupina Slovnaft dosáhla v prvním pololetí letošního roku provozního zisku ve výši 9 milionů eur
(225,3 milionu Kč). V meziročním srovnání jde o pokles o 78 %. Důvodem poklesu byla mimo jiné nízká
poptávka po motorových palivech či vysoká cena ropy. Tržby se pak snížily o 7 % na 2,13 miliardy eur.
Společnost během prvního pololetí zpracovala 2,63 milionu tun ropy, což představuje 12% meziroční
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pokles. Výroba benzinu se snížila o 7 % na 662 tisíc tun, produkce nafty pak klesla o 15 % na 1,32 milionu
tun.
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