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V ČR od roku 2021 klesne poplatek za uložení nebezpečného odpadu, sděluje E15. Lidové noviny a
Právo píší o dlouhých frontách, které se tvořily na úřadech práce kvůli vyřizování žádostí o navýšení
rodičovského příspěvku. Vláda projedná zákon proti podvodným obchodníkům s energetickými
službami, upozorňuje Mladá fronta DNES. Hospodářské noviny se věnují novému stavebnímu
zákonu, jehož návrh kritizuje ministerstvo vnitra. Politolog Jiří Pehe se v Deníku N zamýšlí nad
současnou politickou situací a náladami v české společnosti.

Zprávy
Mf DNES: Stát loni získal na mýtném 11 miliard. V roce 2019 vybral český stát na mýtném 10,94 mld. Kč,
což znamená meziroční nárůst o 1,2 %. Za 13 let fungování mýta v ČR tak dopravci zaplatili za průjezd
dálnicemi celkem 109,7 mld. Kč. Vyplývá to ze statistik správce elektronického mýtného CzechToll, který od
1. prosince se svojí satelitní technologií nahradil mikrovlnný systém firmy Kapsch.
HN: Nákladní dopravci kvůli mýtu zdraží své služby. Silniční nákladní dopravci v ČR zvýší ceny svých
služeb, oznámilo sdružení dopravců Česmad Bohemia. Důvodem je rozšíření mýta na více než 900 km dálnic
a silnic I. třídy, což by mělo navýšit výnosy státu z výběru mýta o 1,5 mld. Kč ročně.
LN: Česká zbrojovka chce na burzu. Česká zbrojovka Group uvažuje o nabídce akcií na pražské burze.
Emisí chce společnost získat prostředky na plánovanou expanzi na americký trh, kde hodlá vybudovat
továrnu. Akcie České zbrojovky by se tak na pražskou burzu vrátily po 12 letech, definitivní rozhodnutí
o vstup na finanční trh podle vedení firmy ale zatím nepadlo.
LN: Novým šéfem Leo Expressu je Spilka. Český železniční dopravce Leo Express má nového šéfa,
výkonným ředitelem firmy se stal Pavel Spilka. Ve funkci nahradil Petera Köhlera, který se bude věnovat
rozvoji společnosti. Pavel Spilka, který v minulosti manažersky působil např. ve Škodě Transportation, se
chce v nové pozici zaměřit na zvýšení ziskovosti firmy.
HN: Stát přijímá žádosti firem o dotace na elektrovozy. Státní Agentura pro podnikání a inovace včera
začala přijímat žádosti firem o dotace na nákup elektromobilů, budování neveřejných dobíjecích stanic, na
zavádění technologií pro akumulaci energie a získávání druhotných surovin pro další zpracování. Podniky
mohou o podporu žádat do 28. května, stát pro ně vyčlenil celkem 600 mil. Kč.
HN: Češi si loni pořídili 80 tisíc elektrokol. Prodej elektrokol na českém trhu se loni meziročně zvýšil
zhruba o třetinu na 80 tis., každý čtvrtý prodaný bicykl tak měl elektrický pohon. V letošním roce by mohl
počet prodaných elektrokol dosáhnout 110 tis., odhadují servery ekolo.cz a Bike-EU.com.
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HN: Představenstvo OKD vede Vanda Staňková. Novou předsedkyní představenstva OKD se místo
odvolaného Michala Heřmana stala Vanda Staňková. Na mimořádném jednání o tom 31. prosince rozhodlo
představenstvo společnosti. Michala Heřmana vedení společnosti odvolalo na základě rozhodnutí jediného
akcionáře, státního podniku Prisko.
E15: Investoři věří eurozóně nejvíce za 13 měsíců. Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny se v lednu
třetí měsíc za sebou zvýšila a dostala se na nejvyšší úroveň od listopadu 2018. Náladu investorů podle
ekonomů podpořily příznivé hospodářské zprávy z Asie a signály zmírnění obchodního napěti mezi USA
a Čínou. Data zveřejnila společnost Sentix.
Mf DNES: Íránská krize žene ceny zlata a palladia nahoru. Cena zlata se se kvůli rostoucímu napětí na
Blízkém východě vyšplhala na nejvyšší úroveň za téměř sedm let a přiblížila se hranici 1 600 dolarů za
troyskou unci. Rekordně zdražilo také palladium, které dosáhlo 2 000 dolarů za unci. Podle analytiků ceny
drahých kovů tlačí vzhůru rostoucí spory mezi USA a Íránem.
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