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Odbor vnější komunikace 

úterý, 28. ledna 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Hospodářské noviny a E15 se věnují odkladu aukce kmitočtů na rychlé 5G sítě. Šance na vyléčení 

rakoviny v ČR v posledních letech podle statistik rostou, sdělují Lidové noviny. Mladá fronta DNES  

a Právo píší o šíření koronaviru v Číně a dalších oblastech světa. 

Zprávy 

Mf DNES: Výběr mýta bude kontrolovat CGI. Schopnost společnosti CzechToll najít neplatící kamiony na 

zpoplatněných komunikacích bude kontrolovat společnost CGI. Ta za desetiletý provoz tzv. mýtného auditora 

požaduje 210 mil. Kč, což je o 85 mil. Kč méně než konkurenční Kapsch. Soutěž na mýtného auditora, kterou 

se v minulých měsících zabýval antimonopolní úřad, označil předseda ÚOHS Petr Rafaj za bezproblémovou. 

HN: Počet podnikatelů v Česku se snížil o 20 tisíc. Počet podnikatelů v ČR se loni snížil podle analýzy 

společnosti CRIF o 20 tis. Začalo podnikat téměř 60 tis. lidí, zároveň ale svou činnost ukončilo 45 tis. osob  

a dalších 35 tis. podnikatelů bylo vymazáno z registru v souvislosti se zrušením jejich oprávnění ke 

zprostředkovávání spotřebitelských úvěrů.  

LN: Miliardové státní IT zakázky ohlídá vnitro. Veškeré plány zakázek na informační technologie státních 

institucí v ceně nad 6 mil. Kč bude schvalovat odbor hlavního architekta eGovernmentu na ministerstvu 

vnitra, v případě rozporů pak přímo vláda. Na svém jednání toto opatření kvůli nepovedené zakázce na 

systém elektronických dálničních známek schválila vláda. Opatření se má týkat i příspěvkových organizací.  

E15: Aukce se odkládá. Vstup čtvrtého mobilního operátora na český trh a rozvoj rychlých sítí se odsouvá 

až o pět měsíců. Český telekomunikační úřad má na doporučení vlády změnit podmínky aukce kmitočtů pro 

5G sítě tak, aby byla atraktivní pro více firem. Změny se odehrají pod novým vedením ČTÚ, v jehož čele 

vystřídá Jaroslava Nováka dosavadní členka rady ČTÚ Hana Továrková. 

HN: České Iveco vyrobilo 4 612 autobusů. Firma Iveco Czech Republic z Vysokého Mýta loni vyrobila 

4 612 městských a meziměstských autobusů, meziročně o 7,6 % více. Za dobrými výsledky podle vedení 

společnosti stojí zejména rostoucí zájem zákazníků o městské vozy řady Crossway. 

Mf DNES: Alza loni utržila téměř třicet miliard korun. Lídr českého online trhu Alza.cz loni prodala zboží 

za 29,3 mld. Kč, opět tak překonal vlastní rekord. Nejprodávanějším zbožím byly mobilní telefony, notebooky 

a kuchyňské spotřebiče. Firmě se dařilo také na Slovensku, kde loni meziročně zvýšila tržby o 15,4 %. 

V Maďarsku Alze narostl obrat o 69 %. 
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E15: E-shop Bonami utržil o třetinu více. Internetový obchod s bytovými doplňky a nábytkem Bonami loni 

utržil 1,4 mld. Kč, což představuje třetinový meziroční nárůst. Společnost dosáhla zisku 10 mil. Kč. Bonami 

pro letošní rok plánuje investice do nových prodejen, v menších obcích by pak mohly vzniknout partnerské 

výdejny. 

Mf DNES: New York je srdce finančního světa. New York zůstal nejdůležitějším finančním centrem světa 

a zvýšil svůj náskok před druhým Londýnem, jehož pozici podkopala nejistota okolo brexitu. Vyplývá to 

z výsledků průzkumu poradenské společnosti Duff & Phelps, která během šetření oslovila 245 vysoce 

postavených bankéřů a finančníků. Podle analytiků také stoupá význam asijských finančních center. 

 


