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Odbor vnější komunikace 

úterý, 26. února 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Dva roky staré zadržení trojice detektivů ze speciálního policejního útvaru Tempus a jejich umístění do cely bylo 

podle Vrchního státního zastupitelství v rozporu se zákonem, píše Právo. Deník N přináší rozhovor s bioložkou 

Helenou Fulkovou, která komentuje genetické úpravy embryí. Jen za první týden fungování aplikace Apple Pay 

zaplatily tuzemské banky společnosti Apple na poplatcích skoro tři miliony korun, upozorňuje E15. Hospodářské 

noviny informují o chystané regulaci Evropské unie, která chce více zvýhodnit dodavatele na úkor obchodních 

řetězců. Lidové noviny se věnují návrhu tzv. řidičských průkazů na zkoušku. Proti plánu ministerstva dopravy 

se staví odborníci. Mladá fronta DNES varuje před rostoucím počtem případů nebezpečných cévních výdutí 

v mozku, kterými trpí každý pětadvacátý Čech.  

Zprávy 

HN: V únoru stoupla důvěra v českou ekonomiku. Důvěra v českou ekonomiku v únoru meziměsíčně mírně stoupla, 

a to o dvě desetiny na 98,2 bodu. Optimismus ohledně hospodářského vývoje vzrostl u podnikatelů, z pohledu 

spotřebitelů a domácností naopak důvěra ochabla. Data zveřejnil Český statistický úřad, podle něhož souhrnný indikátor 

důvěry v ekonomiku stoupl poprvé od října 2018. 

LN: Babiš podporuje zavedení daně pro internetové giganty. Premiér Andrej Babiš podporuje zavedení zvláštní 

daně pro internetové giganty jako Facebook, Google nebo Apple. Podle předsedy vlády tyto nadnárodní společnosti 

neodvádějí vzhledem ke svým ziskům adekvátní daň. Návrh na zavedení evropské digitální daně předložila už loni 

Evropská komise. 

HN: Na 28 procent českých firem už zasáhl brexit. Pokles objednávek nebo tržeb vyvolaný situací okolo odchodu 

Velké Británie v Evropské unie pocítilo 28 procent tuzemských společností. Nepřímý vliv, například v podobě vyšších 

administrativních nákladů nebo úprav smluvních podmínek, zaznamenaly 4 z 10 firem. Průzkum zveřejnila společnost 

Bibby Financial Services ve spolupráci s Britskou obchodní komorou. 

E15: Ťok se zákonem o urychlení staveb narazil i u kolegů. Pokud se občan bude chtít odvolat proti výstavbě 

dopravních a jiných staveb, složí desetitisícovou kauci. Navrhuje to ministerstvo dopravy, které chce zrychlit povolování 

klíčových staveb. Podle některých ministrů by ale tento krok znamenal omezení svobodného přístupu k soudům. Šéfka 

resortu pro místní rozvoj Klára Dostálová návrh považuje za protiústavní. Proti se staví i resorty zemědělství nebo vnitra.   

E15: V Praze bude při smogu MHD zdarma. Hlavní město zavede v době smogových situací městskou hromadnou 

dopravu zdarma, a to včetně vlaků. Jeden den bezplatné přepravy podle magistrátu vyjde na 5 milionů korun, které bude 

Praha dopravcům kompenzovat z rozpočtové rezervy. Vedení hlavního města chce tímto krokem obyvatele motivovat 

k většímu využívání MHD a přispět tak k lepšímu ovzduší v Praze. 
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E15: PSA začne na Slovensku vyrábět e-auta. Slovenský závod francouzské automobilky PSA začne vyrábět i 

elektrická vozidla. Továrna se sídlem v Trnavě na západě Slovenska to oznámila u příležitosti zahájení produkce nové 

generace modelu Peugeot 208, který bude zákazníkům k dispozici i v elektrické verzi. 

Mf DNES: BMW zaplatí kvůli dieselům pokutu 218 milionů. Automobilka BMW zaplatí kvůli dieselového skandálu 

pokutu v přepočtu 218 mil. Kč, oznámilo mnichovské státní zastupitelství. Volkswagen loni za podobná pochybení 

zaplatil miliardu korun. BMW se podle vyšetřovatelů nepodařilo prokázat úmyslný podvod a pochybení napravilo. 

Bavorská automobilka namontovala do 8 tisíc vozů software, který v provozu vykazoval vyšší emise, než uváděly testy.  


