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Odbor vnější komunikace 

úterý, 30. července 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Lidové noviny se věnují budoucímu využití stávajících mýtných bran na českých dálnicích. Mladá 

fronta DNES upozorňuje na nelegální internetové reklamy, které cílí především na děti. Pirátská strana 

by podle posledního průzkumu agentury Median získala ve volbách do Poslanecké sněmovny 14 % 

hlasů, informují Hospodářské noviny. Podle E15 by pražské městské firmy v budoucnu již neměly 

působit pod jedním holdingem. Právo píše o nominaci Věry Jourové do Evropské komise, její 

jmenování v Bruselu navrhl premiér Andrej Babiš. Deník N rozebírá kauzu údajně neoprávněného 

pronájmu desítek bytů v Praze ruskou ambasádou.  

Zprávy 

Právo: Firmy se obávají tvrdého brexitu. S novou britskou vládou premiéra Borise Johnsona ožily mezi 

britskými firmami obavy z vystoupení z EU bez dohody. Svaz britského průmyslu varoval, že na tento scénář 

není nikdo připraven. Podle Hospodářské komory se tvrdý brexit dotkne i podniků v ČR. Doporučuje proto 

firmám, aby se začaly soustředit na kontinentální Evropu a hledat zde alternativní obchodní partnery.  

HN: Česko zdaní internetové obry. Ministerstvo financí předložilo návrh digitální daně, která by se měla 

dotknout zejména velkých nadnárodních firem jako Google, Facebook, Apple nebo Amazon. Zdanění je 

podle resortu financí reakcí na to, že tyto korporace daní své miliardové zisky v zemích s nízkými sazbami. 

V ČR by měly společnosti odvádět 7% daň, která podle MF přinese do státní kasy 6,6 mld. Kč ročně.  

Mf DNES: Kapsch žaluje ÚOHS kvůli nečinnosti. Kapsch podal další žalobu na Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže. Podle firmy úřad ignoruje soudní rozhodnutí, které mu přikázalo znovu prozkoumat 

námitky Kapsche proti podmínkám mýtného tendru. ÚOHS námitky odmítá. Vítězem tendru se stala firma 

CzechToll, s níž bude na registracích do nového systému spolupracovat Hospodářská komora, více ZDE.  

LN: Mýtné brány na odpis. Stát řeší, co s nimi. Stát bude řešit otázku, jak využít stávající mýtné brány, 

které nevyužije nový provozovatel systému, konsorcium firem CzechToll a SkyToll. Z celkového počtu  

275 mýtných bran jich nový provozovatel využije jen 49. Ministerstvo dopravy chce část infrastruktury využít 

například pro informační tabule nebo pro monitoring plánovaných elektronických dálničních známek. 

HN: Vlastník elektrárny Chvaletice loni zvýšil zisk. Společnost Sev.en EC, vlastník a provozovatel uhelné 

elektrárny Chvaletice, loni zvýšila zisk na 713,6 mil. Kč z předloňských 431 mil. Kč. Výsledek mimo jiné 

pozitivně ovlivnilo vyplacení čtvrtmiliardové bankovní záruky. Tržby společnosti Sev.en, která patří do 

energetické skupiny podnikatele Pavla Tykače, loni meziročně stouply o 37 % na 4,315 mld. Kč. 

https://www.komora.cz/press_release/registrovat-vozidla-a-vydavat-palubni-jednotky-pro-novy-mytny-system-bude-hospodarska-komora/
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HN: Výrobce autoskel AGC nakoupí výrobní roboty. Téměř 450 mil. Kč investuje letos do svého závodu 

v Chudeřicích na Teplicku společnost AGC Automotive Czech, jeden z největších výrobců autoskel v Evropě. 

Nakoupí zejména zařízení pro automatizaci, například kolaborativní roboty. 

Mf DNES: Mero vydělalo rekordně přes půl miliardy. Státem ovládaný provozovatel ropovodů Mero loni 

meziročně zvýšil čistý zisk o 21,7 % na rekordních 568,4 mil. Kč. Společnosti se dařilo i přes mírný pokles 

tržeb, které se meziročně snížily o 2,7 % na 1,91 mld. Kč.  

Mf DNES: Osud továrny PSA po brexitu určí její ziskovost. Francouzská automobilka PSA přesune 

veškerou výrobu z továrny v britském městě Ellesmere Port do kontinentální Evropy, pokud se závod 

v důsledku odchodu Velké Británie z EU stane neziskovým. Podle britského listu Financial Times to řekl 

generální ředitel PSA Carlos Tavares.  

 

 


