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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 29. července 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Čína se letos stala třetím největším odběratelem českého čerstvě vytěženého dřeva. Jen do konce 

května ho lesníci vyvezli 350 tisíc tun za 1,1 miliardy korun. Český trh s hazardními hrami se razantně 

mění. Herny a automaty jsou na ústupu, na vzestupu je naopak on-line sázení, tvrdí Deník N.  

Na internetu bují masivní podvod se "zázračnými léky", zjistila Mf DNES. Sociální demokracie kritizuje 

předsedu vlády Andreje Babiše. Podle ní je neschopný, krizi nezvládá a hází ji na sociální demokraty, 

upozorňuje Právo. Příští rok začnou platit přísnější pravidla pro stavbu rodinných domů, připomínají 

Hospodářské noviny. Cibule a brambory rekordně zdražily, na vině je sucho, sdělují Lidové noviny. 

Zprávy 

E15: Stát chystá pokuty za utajování firem. Pokuty 50 tis. korun za nezapsání vlastníka a 250 tis. korun 

za neuvedení pravdivých údajů do evidence skutečných majitelů budou hrozit firmám podle nového návrhu 

zákona o evidenci skutečných majitelů. Ke konci července se do evidence zapsalo jen 124 tis. subjektů  

z více než 522 tis. firem, které to mají za povinnost. 

Právo: Registraci aut do mýta zajistí i komora. Nový provozovatel mýtného CzechToll dokončil výstavbu 

satelitního mýtného systému, který nahradí dosavadní mikrovlnný systém s branami od Kapsche. Provozní 

zkoušky začnou 31. července. Do příprav se zapojila i Hospodářská komora. Ta bude od 22. září, kdy začne 

předregistrace vozidel, provádět registraci, vydávat palubní jednotky a vybírat za ně kauce. 

HN: Veřejné zakázky činily 199 miliard korun. Veřejní investoři v ČR zadali letos v prvním pololetí 16 101 

zakázek za 199,1 mld. korun. Hodnota zakázek meziročně stagnovala, jejich počet se zvýšil o 13 %. Objem 

nových zakázek od státních a obecních institucí a firem o polovinu klesl, uvedla firma CEEC Research.   

Mf DNES: Češi kupují dražší letenky a víc létají. Zájem o letenky i přes problémy s odstavenými boeingy 

v ČR roste. Během letošního prvního pololetí se jich prodalo zhruba o 5 % více než za stejné období loni. 

Roste i průměrná cena letenek, která se nyní pohybuje kolem 9 400 korun.  

E15: Synot pokračuje v expanzi. Společnost Synot Games Ivo Valenty dostala certifikáty pro portugalský, 

švédský, dánský a italský trh a nově tam bude moci prodávat licence na své on-line hry. Kolik musejí 

provozovatelé kasin za licence platit a jaký obrat z nových trhů skupina očekává, nechtěla firma komentovat. 

E15: Honeywell v Olomouci zvýšil tržby. Společnosti Honeywell Aerospace Olomouc, která v Hlubočkách 

u Olomouce vyrábí a opravuje letecké motory, loni vzrostly tržby o sedm procent na 3,73 mld. korun z 3,48 

mld. o rok dříve. Firmě ale v roce 2018 klesl čistý zisk, a to z 323 mil. na 269 mil. korun, vyplývá z její výroční 

zprávy.  
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HN: Wildcat se zúčastní výroby baterií na Slovensku. Americká energetika Wildcat Discovery 

Technologies a slovenská skupina InoBat podepsaly dohodu o spolupráci při vývoji a výrobě baterií pro 

autoprůmysl. Investice do vývoje a náklady na výstavbu výrobní linky na Slovensku by měly dosáhnout 2,5 

mld. korun. Stavba linky o kapacitě 1500 baterií ročně by měla začít v prvním pololetí příštího roku.  

E15: Rozvozci jídla vytvoří miliardový kolos. Britský rozvozce jídel Just Eat jedná se svým nizozemským 

rivalem Takeaway.com o fúzi, jejíž hodnota činí přibližně 256 mld. korun. Spojením by vznikl mezinárodní 

kolos tvořený řetězci jako Burger King, KFC a Subway, jakož i tisícovkami nezávislých restaurací. Firmy 

působí dohromady ve více než 20 zemích. 


