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Odbor vnější komunikace 

pátek, 17. května 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N se věnuje návštěvě poslance Zdeňka Ondráčka v Doněcké lidové republice, která vyvolala 

negativní reakce ve vládě i v Poslanecké sněmovně. Ministerstvo vnitra se chystá rušit tzv. vyhaslé 

zákony. Opatření by se podle resortu nemělo týkat Benešových dekretů, informuje Právo. E15 

upozorňuje na evropské nařízení, podle kterého budou prodejci cigaret podléhat nové registraci u 

Státní tiskárny cenin. Hospodářské noviny přináší příběh tanečníka Yemiho A.D., hovoří o své kariéře 

i politických postojích. Novým ministrem kultury by se podle Lidových novin mohl stát ostravský 

divadelní režisér Ivan Krejčí. Mladá fronta DNES píše o zdražování cigaret. Cena za krabičku by mohla 

zdražit více, než deklaruje stát.  

Zprávy 

LN: Firemní daně v Česku jsou děsivě složité. Český systém firemních daní je jedním z nejsložitějších 

v EU, vyplývá ze studie poradenské společnosti BDO a německých univerzit v Paderbornu a Mnichově. ČR 

v globálním srovnání obsadilo 85. příčku ze 143 sledovaných zemí, v rámci Unie měly horší výsledky jen 

Itálie, Řecko a Chorvatsko. V oblasti přijímání nových daňových předpisů pak ČR skončila nejhůře v celé EU. 

LN: Zeman lobboval za český byznys. Návštěvou jaderné elektrárny Paks vyvrcholila návštěva prezidenta 

Miloše Zemana v Maďarsku. Na plánované dostavbě nových jaderných bloků v Paksi by se podle hlavy státu 

mohly podílet také české firmy – zejména z oboru energetiky a strojírenství. Doprovodnou podnikatelskou 

delegaci vedl při cestě do Maďarska prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.  

Mf DNES: Rafaj musí znovu rozhodnout o námitkách Kapsche kvůli mýtu. Předseda Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže Petr Rafaj se musí znovu vypořádat s námitkami, které měla firma Kapsch k mýtnému 

tendru. Rozhodl o tom Krajský soud v Brně, když zrušil rozhodnutí šéfa ÚOHS z prosince loňského roku. 

Jedná se například o námitku týkající se porušování zásady rovného zacházení. 

E15: Prodejcům cigaret hrozí milionové pokuty. Každý, kdo bude v České republice obchodovat 

s cigaretami vyrobenými po 20. květnu letošního roku, musí být podle evropského nařízení registrován u 

Státní tiskárny cenin a vlastnit unikátní identifikační kód. Ten si ale zatím vyřídila jen třetina ze zhruba  

40 tisíc tuzemských prodejců. Za nesplnění podmínek jim hrozí pokuta až do výše tří milionů korun. 

E15: Developeři dali v Praze na trh o čtvrtinu méně bytů. Developerské společnosti dodaly v prvním 

čtvrtletí na trh 1 340 nových bytů, což znamená meziroční pokles o čtvrtinu. Podle developerů stojí za slabými 

výsledky zejména zdlouhavý povolovací proces v hlavním městě. Úřady v prvních dvou měsících roku 

povolily stavbu jen pro 495 nových bytů.  
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E15: Stát vyhrál čtyři solární arbitráže. Zbývá poslední. Stát uspěl ve čtyřech mezinárodních arbitrážích 

o zhruba půl miliardy korun, spory se týkaly investic do fotovoltaických elektráren. Čtveřice firem tvrdila, že 

byla poškozena změnami podmínek podpory obnovitelných zdrojů a domáhala se odškodnění. Arbitrážní 

soud nároky společností neuznal. Stát ještě čelí poslední arbitráži ze strany firmy Natland Investment Group. 

E15: EHP přebírá německého dopravce. Společnost EP Logistics International z holdingu podnikatele 

Daniela Křetínského koupila stroprocentní podíl v německém železničním dopravci Locon Logistik & 

Consulting. Ta se specializuje na kontejnerovou přepravu.  

Mf DNES: EK dala pěti bankám rekordní pokutu. Evropská komise vyměřila pokutu 1,07 miliardy eur pěti 

bankám za účast v kartelu. Sankce se dotkne finančních ústavů Barclays, Citigroup, JPMorgan, MUFG a 

Royal Bank of Scotland, které na trhu manipulovaly s devizovými kurzy jedenácti měn. Obchodníci 

zmíněných bank si podle Bruselu vzájemně poskytovaly citlivé informace i obchodní plány. 

 


