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Odbor vnější komunikace 

středa, 27. února 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N přináší přehled státních budov, ze kterých chce premiér Andrej Babiš vystěhovat vládní úřadníky a 

následně nemovitosti prodat. Michal Urbánek, odsouzený v kauze tunelování společnosti Oleo Chemical, stráví 

zbytek tříletého trestu ve věznici bez ozbrojené ostrahy, informuje Právo. E15 se věnuje rostoucímu dovozu 

hovězího masa z Polska. Přestože je ČR v produkci skotu soběstačná, tuzemské jatky maso kvůli nedostatku 

řezníků nestíhají zpracovávat. Hospodářské noviny píší o finančních problémech České pošty, která jedná 

s ministerstvem financí o možné peněžní pomoci. Lidové noviny a Mladá fronta DNES upozorňují na plány 

Andreje Babiše, kterými chce zlevnit mobilní služby v České republice.   

Zprávy 

Mf DNES: Kapsch neuspěl. Mýto bude vybírat CzechToll. Smlouva mezi konsorciem CzechToll/SkyToll a 

ministerstvem dopravy na provoz mýtného systému je platná, rozhodl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Předseda 

ÚOHS Petr Rafaj potvrdil prosincové rozhodnutí úřadu a zamítl rozklad, který k němu společnost Kapsch podala. 

Stávající provozovatel mýta se proto chce obrátit na soud.  

HN: Praha je sedmým nejbohatším regionem EU. Praha byla podle HDP přepočteného na obyvatele v roce 2017 

sedmým nejbohatším regionem Evropské unie, česká metropole tak podle dat Eurostatu obhájila svou pozici z roku 

2016. Na každého obyvatele české metropole připadá v porovnání s unijním průměrem 187 procent HDP. Na prvním 

místě žebříčku skočil Londýn, jehož HDP na člověka představoval 626 % průměru EU. 

HN: Stavba dálnice na Vídeň se zdrží, výjimky už neplatí. Příprava stavby dálnice D52 z Brna ve směru na Vídeň 

se opět zpozdí. Krajský soud v Brně zrušil výjimky udělené podle zákona o ochraně přírody a krajiny pro budování 

úseku Pohořelice-Ivaň, naopak pro obchvat Mikulova výjimky potvrdil. Stát připravuje stavbu dálnice z Pohořelic od 

roku 1996, od té doby se stavba neposunula o jediný metr. Na rakouské straně již chybí posledních 9 kilometrů.   

E15: Home Credit opouští snahy o spojení s Monetou. Skupina Home Credit ze skupiny PPF podnikatele Petra 

Kellnera nebude pokračovat v přípravách na spojení společností Air Bank a Home Credit s Monetou Money Bank. 

Moneta se v minulém týdnu rozhodla snížit svoji nabídku na převzetí Air Bank a Home Creditu na 18,5 miliardy místo 

původně navrhovaných 19,75 mld. Kč. Pro skupinu PPF je tato cena neakceptovatelná.  

LN: Pošta začne měřit balíky. Podraží. Česká pošta chystá změnit svou cenovou politiku při posílání balíků. Od 

prvního března nebude rozhodující hmotnost zásilky, ale její rozměry. Podle vedení státního podniku získají zákazníci 

díky tomuto kroku větší přehled o ceně, kterou si jednoduše vypočítají podle rozměrů balíku. Pošta zároveň předpokládá, 

že většina balíkových zásilek podraží.  
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LN: Wi-fi hostina ve vozech ČD končí. Ve vlacích Českých drah skončí možnost neomezeného čerpání internetových 

dat. Podle zjištění LN končí smlouva Českých drah a poskytovatele internetu, společnosti O2. Ta zároveň uvedla, že 

kvůli velkému počtu stažených dat navrhne vyšší cenu než zhruba 15 mil. Kč, kterou dráhy platily doposud. Státní 

dopravce chce o ceně s O2 podle svých slov v příštích týdnech intenzivně jednat. 

HN: V Praze otevře svůj první český obchod irská značka s levným oblečením Primark. Na český trh vstupuje 

irská oděvní značka Primark, řetězec potvrdil podpis nájemní smlouvy pro svoji první pobočku v centru Prahy. 

Konkrétní datum otevření ani konkrétní místo prodejny zatím Primark neuvedl. Podle odborníků má irský prodejce 

v ČR velký potenciál, značka je mezi Čechy už nyní oblíbena zejména při nákupech v zahraničí. 

E15: Mayová připustila odklad brexitu. Britská premiérka Theresa Mayová poprvé připustila, že Velká Británie může 

požádat o odklad březnového obchodu z Evropské unie. Poslancům nicméně sdělila, že vláda požádá Brusel o 

jednorázový a krátkodobý odklad brexitu pouze v případě, že zákonodárci při hlasování odmítnou premiérkou 

vyjednanou dohodu o odchodu z EU i možnost, že Británie 29. března opustí Unii bez dohody. 

 


