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Odtajněná hra o Nikulina: peníze z Ruska měly zajistit lobbing u Pelikána 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/jevgenij-nikulin-robert-pelikan-stanislav-mecl-vydani-hacker-

usa-rusko-spionazni_1804051518_haf 

 

Tajné jednání: hradní kancléř Mynář se sešel s advokátem hackera Nikulina 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/mynar-tajna-schuzka-s-advokatem-hackera-

nikulina_1803301430_miz 

 

Fotbalová asociace rozdělila bez jasných pravidel 100 milionů. Z krajů dostaly nejvíc Peltův a Berbrův 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/fotbalova-asociace-penize-z-loterii-pelta-

berbr_1805280600_miz 

 

Nastupující šéfka justice Taťána Malá podle expertů opisovala v diplomové práci 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/tatana-mala-diplomova-prace-plagiatorstvi_1806281500_ace 

 

Jasné plagiátorství, říká expert o další diplomové práci ministryně Malé. Označil hned 16 stran textu 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ministryne-spravedlnosti-tatana-mala-opsana-diplomova-

prace_1807031237_per 

 

‚Je to náhoda, no.‘ Neznámý spolek získal pár měsíců po založení od Peltovy fotbalové asociace 7 

milionů 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/miroslav-peltasportovni-dotace-podvody-neznamy-

spolek_1807230600_per 

 

Na ministerstvech se měnily a rušily stovky míst. 'Usilujeme o efektivní stát,' říká Andrej Babiš 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/na-ministerstvech-se-menily-a-rusily-stovky-mist-usilujeme-

o-efektivni-stat-rika_1801110600_dp 

 

Po letech skončilo vyšetřování exdůstojníka BIS Petržílka. Měl vynést tajné odposlechy mezi Bémem a 

Janouškem 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/bis-pavel-bem-vit-barta_1801050600_pj 
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Fotbalový Eden s plombou. Banka zablokovala Číňanům majetek za miliardy 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/stadion-eden-slavie-praha-banka-jt-cefc-cinske-investice-

jaroslav-tvrdik_1802281200_haf 

 

Pomalá smrt v českém vězení, píše deník Izvestija o případu údajného ruského hackera Nikulina 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/jevgenij-nikulin-hacker-vezeni-rusko-usa_1801180947_sam 

 

Odmítl úplatek 10 milionů, mluvil o 'brutálním úniku' informací. Kdo je exdetektiv Jiří Komárek? 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/jiri-komarek-capi-hnizdo-robert-slachta-andrej-babis-

brutalni-utok_1801120900_hm 

 

Pochybné miliony na luxusní hotel. Policie obvinila ze zneužití evropské dotace pět lidí 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/policie-dotacni-podvod-obvineno-pet-osob-hluboka-nad-

vltavou-hotel_1801220715_elev 

 

Policie zadržela tři celníky. Podezřívá je, že vynášeli tajné informace lihové mafii 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/policie-zadrzela-tri-celniky-kvuli-vynaseni-tajnych-informaci-

takzvane-lihove_1801241201_dp 

 

Exšéf úřadu vlády Poul z kauzy kolem Nečasové zabavený čtvrtmilion zpět nedostane, rozhodl soud 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/exsef-uradu-vlady-poul-z-kauzy-kolem-necasove-zabaveny-

ctvrtmilion-zpet_1801291247_haf 

 

Češi unesení v Libanonu nemají nárok na čtyřicetimilionové odškodné, rozhodl soud 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cesi-unos-libanon-soud_1801300630_pj 

 

Zastavte mé trestní stíhání, žádá soud Grygárek. Bývalý žalobce je podezřelý ze zneužití pravomoci 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/libor-grygarek-roman-janousek_1802260600_pj 
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Rozhodovala v kauze Berbr a stýkala se s Peltou. Pelikán se rozhodl podat na soudkyni kárnou žalobu 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pelikan-sylva-masinova-karna-zaloba_1802011856_pj 

 

Pelta mohl ovlivňovat i rozhodování soudu. 'Kámošce' z případu Berbr dával VIP lístky na fotbal, píše 

policie 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pelta-soudkyn-masinova-odposlechy-ovlivnovani-

soudy_1801080601_dp 

 

Úřad hlídající financování stran prověřuje peníze od Přátel Miloše Zemana. 'Nic neporušujeme,' říká 

Nejedlý 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/milos-zeman-prezidentske-volby-kampan-

financovani_1801250800_mos 

 

885 tisíc pro prezidenta? 'Osmička je karmické číslo,' naznačuje sponzor jeho kampaně 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/milos-zeman-sponzori-pratele-milose-

zemana_1802050700_ako 

 

Zastupitel kritizoval hospodaření Středočeského kraje, hejtmanka Jermanová ho proto chce odvolat 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zastupitel-stredocesky-kraj-panek-jermanova-

odvolat_1806250600_mls 

 

Hejtmanka Jermanová nakonec Pánka z výboru kvůli kritice neodvolala. ‚Dnes byl umírněnější,‘ řekla 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/michael-panek-odvolani-stredocesky-kraj-hejtmanka-

jermanova_1806252026_per 

 

Exšéf dotačního úřadu Trnka spravuje milionové pozemky podnikatele, který je spjatý s čerpáním 

dotací 

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/jiri-trnka-dotace-eurodotace-podvod-pozemky-hluboka-nad-

vltavou_1803120620_gol 

 

Co dál s mýtem? Vláda dostane návrhy příští týden, tvrdí ministerstvo dopravy 
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https://www.irozhlas.cz/ekonomika/mytne-myto-ministerstvo-dopravy-vlada_1806050714_dbr 

 

Zeman na Hradě jednal s Vitáskovou. ‚Nebudu to komentovat,‘ říká bývalá ředitelka energetického 

úřadu 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/alena-vitaskova-milos-zeman-prazsky-hrad-kauza-solarni-

elektrarny_1805301830_haf 

 

Číňané uzavřeli smír s J&T, státní CITIC vykoupí dluhy po CEFC. Dohodě předcházela válka slov i 

obsazení firem 

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/cefc-jt-uver-miliardy-investice-citic_1805250919_sam 

 

Soudce Elischer měl přijmout úplatek od vietnamské skupiny, kterou soudil. Zachytit ho měly 

odposlechy 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/soudce-uplatek-elischer-ivan-vietnamska-

skupina_1803131706_bar 

 

Věřím, že obvinění Elischera je nedorozumění. Zprávy o úplatcích jsou spekulace, říká šéf vrchního 

soudu 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/obvineni-elischera-je-nedorozumeni-rika-

bures_1803141500_ogo 

 

Kauza Nagyová: exšéf Úřadu vlády Poul se nevzdává, chce zpátky čtvrt milionu z vládního trezoru 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/poul-nagyova-soud_1803190618_tak 

 

Úřad zkontroluje sám sebe. Generální finanční ředitelství má prověřit, zda hospodárně pronajímá 

byty 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/martin-janecek-alena-schillerova-byt-pronajem-praha-

centrum_1803260601_miz 

 

Na obraně a vnitru zasahuje kvůli veřejným zakázkám policie. Dokumenty hledala i ve firmě AutoCont 
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https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/na-ministerstvech-obrany-a-vnitra-zasahuje-

policie_1803271215_dp 

 

Kriminalisté obvinili kvůli daňovému úniku jednatele firmy FAU Csabiho a přes deset dalších lidí 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/policie-obvinila-jednatele-firmy-fau_1803281100_miz 

 

Nevýhodná půjčka? Středočeský kraj platí na úrocích ročně o 60 milionů víc než ostatní kraje 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/stredocesky-kraj-jermanova-hnuti-ano-bendl-

pujcka_1804160600_kno 

 

'Zeptejte se těch, kteří tady seděli.' Podle náměstka Středočeského kraje byl úvěr úměrný době 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/stredocesky-kraj-pujcka-nevyhodny-uver-nemocnice-gabriel-

kovacs_1804162000_jak 

 

Libanonec Fajád z vazby na Pankráci nelegálně volal téměř 400krát. Hovory mířily do Libanonu či USA 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ali-fajad-libanon-vezeni-pankrac-nelegalni-

telefonat_1804170600_kro 

 

Žalobci obstavili spolumajiteli firmy FAU Csabimu nemovitosti za desítky milionů 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/fau-vojtech-csabi-obstaveny-majetek_1804230608_miz 

 

Aplikace pro seniory Turistiáda stála 3 miliony, ale ‚nefunguje‘. Chtěli mě uplatit, tvrdí tvůrce. Má 

nahrávku 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/turistiada-projekt-mobilni-aplikace-seniori-cr-vladimir-dryml-

dotace-mmr-svaz_1805140600_haf 

 

Lobbista Marek Dalík se obrátil na Ústavní soud. Stěžuje si, že byl odsouzen na společenskou 

objednávku 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/marek-dalik-ustavni-soud-pandury_1805171811_mos 

 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/na-ministerstvech-obrany-a-vnitra-zasahuje-policie_1803271215_dp
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/na-ministerstvech-obrany-a-vnitra-zasahuje-policie_1803271215_dp
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/policie-obvinila-jednatele-firmy-fau_1803281100_miz
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/stredocesky-kraj-jermanova-hnuti-ano-bendl-pujcka_1804160600_kno
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/stredocesky-kraj-jermanova-hnuti-ano-bendl-pujcka_1804160600_kno
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/stredocesky-kraj-pujcka-nevyhodny-uver-nemocnice-gabriel-kovacs_1804162000_jak
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/stredocesky-kraj-pujcka-nevyhodny-uver-nemocnice-gabriel-kovacs_1804162000_jak
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ali-fajad-libanon-vezeni-pankrac-nelegalni-telefonat_1804170600_kro
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ali-fajad-libanon-vezeni-pankrac-nelegalni-telefonat_1804170600_kro
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/fau-vojtech-csabi-obstaveny-majetek_1804230608_miz
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/turistiada-projekt-mobilni-aplikace-seniori-cr-vladimir-dryml-dotace-mmr-svaz_1805140600_haf
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/turistiada-projekt-mobilni-aplikace-seniori-cr-vladimir-dryml-dotace-mmr-svaz_1805140600_haf
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/marek-dalik-ustavni-soud-pandury_1805171811_mos


6 
 

Mezi oligarchy na americkém blacklistu je i majitel kunovického Letu 

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/oligarchove-rusko-let-kunovice-l-410-sankcni-seznam-usa-

rusko_1803050600_jgr 

 

Policie prověřuje provize ze stamilionového obchodu s pozemky z okolí Rittiga. Ve hře je i exporadce 

Krnáčové 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/policie-ivo-rittig-obchod-pozemky-

hodkovicky_1804100600_sam 

 

Kdo je 'generál' pražského dopravního podniku? Vlivný právník Hlína, tvrdí někteří zastupitelé a 

úředníci 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kvetoslav-hlina-dpp-dopravni-podnik-praha-martin-

gillar_1804190600_haf 

 

Krnáčová nařídila prověřit Hlínu. Právníka pražského dopravního podniku opozice označuje za šéfa 

firmy 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/dopravni-podnik-kvetoslav-hlina-provereni-

pravnika_1804240600_rez 

 

Praní peněz v Česku: účty založené kolem letiště a miliardy korun na cestě do daňových rájů 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/tranzitni-ucty-cesko-ceska-sporitelna-danovy-raj-

policie_1805220600_sam 

 

Typické výtržnictví, policie měla rychle zasáhnout, soudí o blokování divadla v Brně profesor trestního 

práva 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/slusni-lide-brno-divadelni-festival-divadlo-radikalove-

policie_1805291515_haf 

 

Advokátní komora žádá trest pro Zadehova soudce. Žalobce pustil ke strategii obhajoby 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zadeh-soudce-karna-zaloba-komunikace_1806010600_pj 

 

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/oligarchove-rusko-let-kunovice-l-410-sankcni-seznam-usa-rusko_1803050600_jgr
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/oligarchove-rusko-let-kunovice-l-410-sankcni-seznam-usa-rusko_1803050600_jgr
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/policie-ivo-rittig-obchod-pozemky-hodkovicky_1804100600_sam
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/policie-ivo-rittig-obchod-pozemky-hodkovicky_1804100600_sam
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kvetoslav-hlina-dpp-dopravni-podnik-praha-martin-gillar_1804190600_haf
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kvetoslav-hlina-dpp-dopravni-podnik-praha-martin-gillar_1804190600_haf
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/dopravni-podnik-kvetoslav-hlina-provereni-pravnika_1804240600_rez
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/dopravni-podnik-kvetoslav-hlina-provereni-pravnika_1804240600_rez
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/tranzitni-ucty-cesko-ceska-sporitelna-danovy-raj-policie_1805220600_sam
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/tranzitni-ucty-cesko-ceska-sporitelna-danovy-raj-policie_1805220600_sam
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/slusni-lide-brno-divadelni-festival-divadlo-radikalove-policie_1805291515_haf
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/slusni-lide-brno-divadelni-festival-divadlo-radikalove-policie_1805291515_haf
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zadeh-soudce-karna-zaloba-komunikace_1806010600_pj
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O bankéře, který prodal falešné obrazy i herečce Bohdalové, se opět zajímá policie. Nařídili to vrchní 

žalobci 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/padelky-obrazy-jirina-bohdalova-2018-ivan-zacharias-radek-

pokluda_1806130600_ako 

 

Babiš: Kdyby se peníze unii za Čapí hnízdo měly vracet, rád bych je zaplatil. Ale tím bych přiznal vinu 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/babis-capi-hnizdo-olaf_1801041915_pj 

 

Zpráva OLAFu je venku. Kolikrát se v ní objevuje jméno Babiš? A kdo vypovídal? 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zprava-olaf-capi-hnizdo-andrej-babis-otazky-a-

odpovedi_1801111823_kro 

 

Že jsme Komárka nechtěli zbavit mlčenlivosti? Nikoli, odmítá Babišova slova Bradáčová 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/andrej-babis-capi-hnizdo-jaroslav-faltynek-lenka-

bradacova_1801161501_hm 

 

Dotace pro farmu Čapí hnízdo má zůstat v programu financovaném evropskými penězi. Co to bude 

znamenat? 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/dotace-pro-farmu-capi-hnizdo-ma-zustat-v-programu-

financovanem-evropskymi-penezi_1801161522_jra 

 

Mlčenlivost expolicisty Komárka chtělo státní zastupitelství, řekl Babiš. Není to pravda, brání se 

žalobci 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/andrej-babis-jiri-komarek-capi-hnizdo_1801190600_hm 

 

Daňový únik 40 milionů. Policie obvinila Rittigova advokáta a jeho spolupracovníka 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/danovy-unikdavid-michalferdinand-uberallivo-

rittig_1801231130_ogo 

 

Výsledek prvního jednání o těžbě lithia od voleb: nový dodatek k memorandu 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/padelky-obrazy-jirina-bohdalova-2018-ivan-zacharias-radek-pokluda_1806130600_ako
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/padelky-obrazy-jirina-bohdalova-2018-ivan-zacharias-radek-pokluda_1806130600_ako
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/babis-capi-hnizdo-olaf_1801041915_pj
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zprava-olaf-capi-hnizdo-andrej-babis-otazky-a-odpovedi_1801111823_kro
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zprava-olaf-capi-hnizdo-andrej-babis-otazky-a-odpovedi_1801111823_kro
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/andrej-babis-capi-hnizdo-jaroslav-faltynek-lenka-bradacova_1801161501_hm
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/andrej-babis-capi-hnizdo-jaroslav-faltynek-lenka-bradacova_1801161501_hm
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/dotace-pro-farmu-capi-hnizdo-ma-zustat-v-programu-financovanem-evropskymi-penezi_1801161522_jra
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/dotace-pro-farmu-capi-hnizdo-ma-zustat-v-programu-financovanem-evropskymi-penezi_1801161522_jra
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/andrej-babis-jiri-komarek-capi-hnizdo_1801190600_hm
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/danovy-unikdavid-michalferdinand-uberallivo-rittig_1801231130_ogo
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/danovy-unikdavid-michalferdinand-uberallivo-rittig_1801231130_ogo
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https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/lithium-memorandum-ano-cssd-

ministerstvi_1801251316_mos 

 

Kdo financuje kampaň Miloše Zemana? Firmy ve ztrátě i dřívější sponzoři SPO 

https://www.irozhlas.cz/volby/spo-milos-zeman-prezidenstke-volby-spozor-financovani-

kampan_1801261355_kno 

 

Hledání dárců ze spolku Přátel Miloše Zemana: nedostupné telefony, vazba na Janouška, sousedi je 

neznají 

https://www.irozhlas.cz/volby/milos-zeman-spolek-pratele-milose-zemana-prezidentske-volby-2018-

sponzorovani_1801300600_hm 

 

Čínský investor CEFC požádal znovu o schválení vstupu do J&T banky. ČNB původní žádost zamítla 

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/cinsky-investor-cefc-pozadal-znovu-o-schvaleni-vstupu-do-jt-

banky-cnb-puvodni_1801310758_dp 

 

Koláček z kauzy Mostecké uhelné si chce čtyřletý trest odpykat ve Švýcarsku. Zemi zároveň zažaluje 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/antonin-kolacek-mostecka-uhelna-svycarsko-

soud_1802080558_haf 

 

Australská firma žádá o poslední souhlas potřebný k těžbě lithia na Cínovci. Práce chce zahájit do čtyř 

let 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/lithium-geomet-diamo-ministerstvo_1802231115_ako 

 

Ke kárnému řízení u Murína nebyl důvod, Babiš na něj nevybíravě tlačí, říká Sobotka ke GIBS 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/bohuslav-sobotka-odvolani-sefa-gibs-michal-murin-andrej-

babis-karne-rizeni_1803021412_hm 

 

Neobvyklý úvěr, ztížený přístup k financím. Jaké jsou možné potíže čínské firmy CEFC? 

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/neobvykly-uver-ztizeny-pristup-k-financim-jake-jsou-mozne-

potize-cinske-firmy_1803021931_ako 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/lithium-memorandum-ano-cssd-ministerstvi_1801251316_mos
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/lithium-memorandum-ano-cssd-ministerstvi_1801251316_mos
https://www.irozhlas.cz/volby/spo-milos-zeman-prezidenstke-volby-spozor-financovani-kampan_1801261355_kno
https://www.irozhlas.cz/volby/spo-milos-zeman-prezidenstke-volby-spozor-financovani-kampan_1801261355_kno
https://www.irozhlas.cz/volby/milos-zeman-spolek-pratele-milose-zemana-prezidentske-volby-2018-sponzorovani_1801300600_hm
https://www.irozhlas.cz/volby/milos-zeman-spolek-pratele-milose-zemana-prezidentske-volby-2018-sponzorovani_1801300600_hm
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/cinsky-investor-cefc-pozadal-znovu-o-schvaleni-vstupu-do-jt-banky-cnb-puvodni_1801310758_dp
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/cinsky-investor-cefc-pozadal-znovu-o-schvaleni-vstupu-do-jt-banky-cnb-puvodni_1801310758_dp
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/antonin-kolacek-mostecka-uhelna-svycarsko-soud_1802080558_haf
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/antonin-kolacek-mostecka-uhelna-svycarsko-soud_1802080558_haf
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/lithium-geomet-diamo-ministerstvo_1802231115_ako
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/bohuslav-sobotka-odvolani-sefa-gibs-michal-murin-andrej-babis-karne-rizeni_1803021412_hm
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/bohuslav-sobotka-odvolani-sefa-gibs-michal-murin-andrej-babis-karne-rizeni_1803021412_hm
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/neobvykly-uver-ztizeny-pristup-k-financim-jake-jsou-mozne-potize-cinske-firmy_1803021931_ako
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/neobvykly-uver-ztizeny-pristup-k-financim-jake-jsou-mozne-potize-cinske-firmy_1803021931_ako
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Nejdřív úplatek, teď půjčka nebo tajný příjem. Exmanažer Čepra Kadlec stojí před soudem 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/tomas-kadlec-cepro-nbu-mestsky-soud_1803080834_kro 

 

Podnikatel Tykač přispěl Oxfordu miliony na výuku češtiny. Univerzita dřív dar odmítala 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/oxford-university-pavel-tykac-ivana-tykac-dar-vyuka-cestiny-

bohemistika_1803121756_haf 

 

Exmanažer Čepra Kadlec dostal za daňový únik 5,5 roku vězení. Odvolali jsme se, říká jeho advokát 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/tomas-kadlec-cepro-danovy-unik_1803131459_pj 

 

Proč ČEZ stopl milionový sponzoring filmovému festivalu ve Varech: opravdu šetří, nebo plní přání 

Zemana? 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cez-zabil-zrusenim-podpory-pro-festival-ve-varech-dve-

mouchy-jednou-ranou_1803211525_bar 

 

Zemanovy vize o čínských investicích se nenaplnily. Údaje centrální banky ukazují na velký pokles 

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/cinske-investice-v-cesku-pokles-cnb-milos-

zeman_1803270700_jak 

 

Proč ČEZ stopl milionový sponzoring filmovému festivalu ve Varech: opravdu šetří, nebo plní přání 

Zemana? 

Proč ČEZ stopl milionový sponzoring filmovému festivalu ve Varech: opravdu šetří, nebo plní přání 

Zemana? 

 

Zemanovy vize o čínských investicích se nenaplnily. Údaje centrální banky ukazují na velký pokles 

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/cinske-investice-v-cesku-pokles-cnb-milos-

zeman_1803270700_jak 

 

Policie obvinila exšéfy Viktoriagruppe: Stát v Německu obrali o miliony litrů nafty 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/tomas-kadlec-cepro-nbu-mestsky-soud_1803080834_kro
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/oxford-university-pavel-tykac-ivana-tykac-dar-vyuka-cestiny-bohemistika_1803121756_haf
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/oxford-university-pavel-tykac-ivana-tykac-dar-vyuka-cestiny-bohemistika_1803121756_haf
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/tomas-kadlec-cepro-danovy-unik_1803131459_pj
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cez-zabil-zrusenim-podpory-pro-festival-ve-varech-dve-mouchy-jednou-ranou_1803211525_bar
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cez-zabil-zrusenim-podpory-pro-festival-ve-varech-dve-mouchy-jednou-ranou_1803211525_bar
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/cinske-investice-v-cesku-pokles-cnb-milos-zeman_1803270700_jak
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/cinske-investice-v-cesku-pokles-cnb-milos-zeman_1803270700_jak
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cez-zabil-zrusenim-podpory-pro-festival-ve-varech-dve-mouchy-jednou-ranou_1803211525_bar
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cez-zabil-zrusenim-podpory-pro-festival-ve-varech-dve-mouchy-jednou-ranou_1803211525_bar
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/cinske-investice-v-cesku-pokles-cnb-milos-zeman_1803270700_jak
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/cinske-investice-v-cesku-pokles-cnb-milos-zeman_1803270700_jak
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https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/obvineni-kvuli-nafte-skladovane-firmou-

viktoriagruppe_1804050600_ogo 

 

Díru v rozpočtu karlovarského festivalu zalepí po odchodu ČEZu Sokolovská uhelná 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/karlovarsky-filmovy-festival-sponzoring-cez-sokolovska-

uhelna_1804091756_jak 

 

Bylo to peklo, nikdo si to nedokáže představit, říká o kauze Oleo účetní, kterou obvinili s Rittigem 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rittigova-ucetni-jana-sadkova-ke-kauze-oleo-

chemical_1804180606_ogo 

 

Prodej části Vítkovic v Jeseníku nevyšel. Lidé přišli o práci i o peníze 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/prodej-vitkovice-power-engineering-jesenik-hard-

rozprodej_1805030600_jak 

 

Insolvenční správce Vandrovec: Role Vítkovic v prodeji jesenického Hardu byla značně negativní 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vitkovice-power-engineering-prodej-david-vandrovec-

insolvencni-spravce_1805030605_jak 

 

Rychlokurz v kauze OKD: jak do nich vstoupily Klausova a Zemanova vláda? Kdo může za nevýhodnou 

privatizaci 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kauza-okd-historie-bakala-zeman-sobotka-

klaus_1805070630_rez 

 

Nové jaderné bloky postaví ČEZ nebo státní společnost. ‚Na transformaci je času dost,‘ říká ministr 

Hüner 

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/cez-jaderna-energie-elektrarna-jadro-tomas-

huner_1805150730_jgr 

 

‚Pokus o nepřátelské převzetí.‘ Čínská CEFC hrozí právníky, J&T je připravena dál jednat 

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/cefc-jt-cefc-europe-jaroslav-tvrdik_1805180720_dbr 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/obvineni-kvuli-nafte-skladovane-firmou-viktoriagruppe_1804050600_ogo
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/obvineni-kvuli-nafte-skladovane-firmou-viktoriagruppe_1804050600_ogo
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/karlovarsky-filmovy-festival-sponzoring-cez-sokolovska-uhelna_1804091756_jak
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/karlovarsky-filmovy-festival-sponzoring-cez-sokolovska-uhelna_1804091756_jak
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rittigova-ucetni-jana-sadkova-ke-kauze-oleo-chemical_1804180606_ogo
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rittigova-ucetni-jana-sadkova-ke-kauze-oleo-chemical_1804180606_ogo
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/prodej-vitkovice-power-engineering-jesenik-hard-rozprodej_1805030600_jak
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/prodej-vitkovice-power-engineering-jesenik-hard-rozprodej_1805030600_jak
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vitkovice-power-engineering-prodej-david-vandrovec-insolvencni-spravce_1805030605_jak
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vitkovice-power-engineering-prodej-david-vandrovec-insolvencni-spravce_1805030605_jak
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kauza-okd-historie-bakala-zeman-sobotka-klaus_1805070630_rez
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kauza-okd-historie-bakala-zeman-sobotka-klaus_1805070630_rez
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/cez-jaderna-energie-elektrarna-jadro-tomas-huner_1805150730_jgr
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/cez-jaderna-energie-elektrarna-jadro-tomas-huner_1805150730_jgr
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/cefc-jt-cefc-europe-jaroslav-tvrdik_1805180720_dbr
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‚Riskantní operace‘ úředníků při správě státních dluhů? Minus miliarda, říká policie 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/statni-dluh-andrej-babis-vlada-rozpocet-policie-

urednici_1807300600_kno 

 

Ovládá Andrej Babiš stále Agrofert? Piráti mluví o střetu zájmů a chystají trestní oznámení 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/andrej-babis-stret-zajmu-agrofert-sverensky-

fond_1807252051_jak 

 

Pospíšil ukončil spolupráci se svým asistentem. Vadil mu byznys s levnými byty na Mostecku 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/jiri-pospisil-jan-zednik-byty-mostecko_1807241907_miz 

 

Šéf TOP 09 k byznysu svého asistenta s levnými byty: Je to problém, zvážím ukončení pracovního 

poměr 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/most-levne-byty-obchod-s-chudobou-jan-zednik-top-09-jiri-

pospisil-ods_1807210600_kno 

 

Levné byty na Mostecku lákají investory. Jan Zedník z ODS jich s obchodními partnery skoupil 116 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/jan-zednik-jiri-pospisil-ods-top-09-nakupovani-bytu-

pronajem-mostecko-severni_1807190600_haf 

 

Jourová: Budu chtít po státech EU, aby ukázaly, jak regulují politické kampaně na sociálních sítích 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/facebook-vera-jourova-evropska-unie-gdpr_1807111650_pj 

 

Bakala připravuje prodej Fóra Karlín. Opuštění Česka však finančník neplánuje 

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/zdenek-bakala-prodej-forum-karlin-reality_1807031409_sam 

 

Své firmy prodám a dotace nečerpám, říká nová ministryně průmyslu Marta Nováková 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/marta-novakova-hnuti-ano-babis-vlada-ministerstvo-

prumyslu-svaz-obchodu_1806271150_kno 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/statni-dluh-andrej-babis-vlada-rozpocet-policie-urednici_1807300600_kno
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/statni-dluh-andrej-babis-vlada-rozpocet-policie-urednici_1807300600_kno
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/andrej-babis-stret-zajmu-agrofert-sverensky-fond_1807252051_jak
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/andrej-babis-stret-zajmu-agrofert-sverensky-fond_1807252051_jak
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/jiri-pospisil-jan-zednik-byty-mostecko_1807241907_miz
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/most-levne-byty-obchod-s-chudobou-jan-zednik-top-09-jiri-pospisil-ods_1807210600_kno
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/most-levne-byty-obchod-s-chudobou-jan-zednik-top-09-jiri-pospisil-ods_1807210600_kno
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/jan-zednik-jiri-pospisil-ods-top-09-nakupovani-bytu-pronajem-mostecko-severni_1807190600_haf
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/jan-zednik-jiri-pospisil-ods-top-09-nakupovani-bytu-pronajem-mostecko-severni_1807190600_haf
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/facebook-vera-jourova-evropska-unie-gdpr_1807111650_pj
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/zdenek-bakala-prodej-forum-karlin-reality_1807031409_sam
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/marta-novakova-hnuti-ano-babis-vlada-ministerstvo-prumyslu-svaz-obchodu_1806271150_kno
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/marta-novakova-hnuti-ano-babis-vlada-ministerstvo-prumyslu-svaz-obchodu_1806271150_kno
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V dozorčí radě ČEZ skončili předseda a další dva členové, svůj vliv posílilo ministerstvo financí 

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/valna-hromada-cez-ministerstvo-financi-predseda-paces-

babis_1806230751_pla 

 

Překvapení kolem ČEZ. Je divadlo u konce, nebo se chystá další dějství? 

https://www.irozhlas.cz/komentare/cez-andrej-babis-milos-zeman-daniel-benes-paleni-rudych-

trenek_1806202130_hm 

 

Babišův poradce Koníček rezignoval na funkce v dozorčích radách. Má nakročeno na post ministra? 

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/konicek-razignace-babis-ministr-prumyslu_1806141810_bar 

 

Byla to má profesní likvidace, budu chtít odškodnění, říká exšéf vojenské kanceláře Hradu Pilc 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rostislav-pilc-vojenske-zpravodajstvi-narodni-bezpecnostni-

urad-rozhovor_1806141100_ako 

 

Exšéf vojenské kanceláře Hradu bude chtít po státu milionové odškodné za odebrání prověrky 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rostislav-pilc-vojenske-zpravodajstvi-narodni-bezpecnostni-

urad_1806140600_ako 
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https://www.irozhlas.cz/komentare/cez-andrej-babis-milos-zeman-daniel-benes-paleni-rudych-trenek_1806202130_hm
https://www.irozhlas.cz/komentare/cez-andrej-babis-milos-zeman-daniel-benes-paleni-rudych-trenek_1806202130_hm
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/konicek-razignace-babis-ministr-prumyslu_1806141810_bar
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rostislav-pilc-vojenske-zpravodajstvi-narodni-bezpecnostni-urad-rozhovor_1806141100_ako
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rostislav-pilc-vojenske-zpravodajstvi-narodni-bezpecnostni-urad-rozhovor_1806141100_ako
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