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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 2. května 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Hospodářské noviny upozorňují na nařízení Evropského parlamentu, které zařadilo jadernou energii 

mezi „špinavé“ zdroje. Deník N se zabývá sporem vědců z olomoucké univerzity s vedením vysoké 

školy o peníze na výzkum. Mezi českými tajnými službami panuje napětí kvůli kybernetickému 

zákonu, píše Právo. Téměř šest tisíc dětí v České republice čelí exekucím kvůli pokutám za jízdu na 

černo, varuje E15. Lidové noviny přináší rozhovor s novou ministryní spravedlnosti Marií Benešovou, 

která hovoří o možných změnách v justici. Mladá fronta DNES se věnuje kauze Bereta a únikům ze 

spisů u živých kauz.  

Zprávy 

HN: Shodou na digitální dani debata o její výši teprve začíná. Vládní koalice se dohodla na zavedení 

daně pro velké internetové firmy, jako je Google nebo Facebook. Tyto společnosti by měly odvádět 7% daň. 

Podle ministryně financí Aleny Schillerové chce tímto opatřením vláda pružně reagovat na změny v digitální 

ekonomice. O konkrétní podobě zdanění a termínu spuštění chce resort ještě jednat. 

HN: Jádro je podle EU špinavý zdroj. Evropský boj s globálním oteplováním může zkomplikovat 

plánovanou výstavbu jaderných bloků v České republice. Evropský parlament schválil nařízení, podle 

kterého patří energie z jádra mezi „špinavé“ zdroje. Podle odborníků na energetiku by to mohlo znamenat 

zdražení plánovaného rozšíření jaderných elektráren v ČR.  

Mf DNES: Invaze platebních terminálů. Tři čtvrtiny malých a středních podnikatelů v budoucnu nepočítají 

s pořízením platebního terminálu, vyplývá z průzkumu ČSOB. Často argumentují vysokými náklady na 

provoz terminálu i tím, že platby přijímají bankovním převodem. Motivovat živnostníky k využívání karetních 

plateb má i nově zřízený fond, na němž se Komora dohodla s dalšími podnikatelskými svazy. Více ZDE  

LN: Nejvíce dotací šlo v ČR na dopravu. Největší objem evropských dotací směřoval za 15 let českého 

členství v EU do projektů dopravní infrastruktury. Prostředky pak mířily také do podpory podnikání, životního 

prostředí nebo výzkum. Největší balík peněz dostalo hlavní město, například na dostavbu linky metra A nebo 

část Pražského okruhu. 

E15: Praha opět slibuje dobíjecí stanice. V hlavním městě by už v příštím roce mohly stát desítky nových 

dobíjecích stanic pro elektromobily, vybudovat se je chystá pražský magistrát s městskou společností 

Operátor ICT. Vedení Prahy v březnu již jednu zakázku na stavbu dobíječek kvůli obavám ze závislosti na 

jediném provozovateli zrušilo. 

https://www.komora.cz/news/komora-podporila-bezhotovostni-ekonomiku/
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HN: V Německu nemá práci jen 2,2 milionu lidí. Počet lidí bez práce v Německu v dubnu klesl o 12 tisíc 

na 2,22 milionu, což překonalo očekávání analytiků. Předběžné údaje zveřejnil Spolkový úřad práce. Míra 

nezaměstnanosti se tak v dubnu dostala na 4,9 %, to je nejmenší číslo od sjednocení země v roce 1990. 

HN: Írán bude vyvážet ropu navzdory tlaku USA. Íránský prezident Hasan Rúhání prohlásil, že Írán bude 

dál vyvážet ropu. A to navzdory tlaku USA, jehož cílem je snížit export suroviny z Íránu až na nulu. Výpadek 

íránské ropy na trhu je připravena nahradit Saúdská Arábie. Minulý týden ceny suroviny v reakci na 

rozhodnutí Washingtonu vystoupily na nejvyšší úroveň od loňského listopadu.  


