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Odbor vnější komunikace 

pátek, 7. února 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Odbor hlavního architekta eGovernmentu ministerstva vnitra bude kvůli nedávným problémům 

s tendrem na elektronické dálniční známky posuzovat dvojnásobný počet projektů na státní 

informační systémy, sděluje E15. Hospodářské noviny představují český startupový projekt 

Productboard. Za šizení s emisemi aut budou nově hrozit likvidační pokuty, upozorňují Lidové 

noviny. Právo se věnuje plánu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na regulaci 

nájemného. Čeští vědci se významně podílejí na vývoji léku proti koronaviru, píše Mf DNES.  

Zprávy 

Mf DNES: Bankéři zvedli sazby. Koruna vzápětí posílila. Navzdory očekávání ekonomů včera bankovní 

rada ČNB rozhodla o zvýšení základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu na 2,25 %. Podle analytiků 

je hlavním důvodem růstu sazby obava centrální banky z rychlé inflace, která se už druhý měsíc drží nad  

3 %. 

Mf DNES: Rozestavělo se 12 tisíc bytů, nejvíce od roku 2008. Stavební firmy v ČR loni zahájily stavbu 

12 491 bytů, meziročně o 72 % více. Znamenalo to nejvyšší počet zahájených bytových projektů od roku 

2008, informoval ČSÚ. V Praze stoupl počet rozestavěných bytů o 102 % na 5 429. 

Právo: Nové satelitní mýto vyneslo za leden 948 milionů korun. Nový satelitní mýtný systém, který v ČR 

funguje od 1. prosince loňského roku, za první dva měsíce přinesl 1,673 mld. Kč, jen v lednu řidiči za mýto 

zaplatili 948 mil. Kč. Sdělila to společnost CzechToll, která satelitní mýtný systém provozuje. Poplatky se 

aktuálně vybírají na 2 409 km dálnic a silnic I. třídy. 

E15: Stát si letos od EET slibuje 15 miliard. Květnové rozšíření elektronické evidence tržeb na další 

profese by mělo podle ministryně financí Aleny Schillerové zvýšit příjmy státu z tohoto systému o 16 % na 

15,2 mld. Kč. Příští roky by pak měly dosáhnout 19,2 mld. Kč. Nadcházející třetí a čtvrtá vlna EET se bude 

týkat např. řemeslníků, advokátů, účetních nebo lékařů.  

HN: Kopřivnická Tatra hlásí návrat k ziskům. Výrobce nákladních automobilů Tatra loni podle 

předběžných odhadů dosáhl provozního zisku 390 mil. Kč. Podniku v loňském roce rostly také tržby, a to 

zhruba o 1 mld. na 4,8 mld. Kč. Kvůli vyšší poptávce po nákladních vozech Tatra loni přijala 70 nových 

zaměstnanců. 

LN: ÚOHS: Moneta může koupit Wüstenrot. Moneta Money Bank může za 180,4 mil. eur koupit stavební 

spořitelnu a hypoteční banku Wüstenrot, povolil to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Akvizice podle 

antimonopolního úřadu nebude mít za následek zásadní narušení hospodářské soutěže v ČR. 
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Mf DNES: Job Air Technic otevřel hangár za 380 milionů. Firma Job Air Technic, který se zabývá 

opravami a údržbou civilních letadel, otevřela na letišti v Mošnově na Novojičínsku nový opravárenský hangár 

s dílenským a administrativním zázemím za 380 mil. Kč. Díky novému hangáru firma zvýší kapacitu pro 

údržbu strojů Airbus A320 nebo Boeing 737. 

Mf DNES: Amati v konkurzu hledá kupce. Zájemců je pět. Insolvenční správce firmy Amati Kraslice chce 

co nejrychleji prodat podnik novému zájemci, aby firma nemusela přerušit výrobu. Zájemců o výrobce 

hudebních nástrojů je celkem pět. Věřitelé uplatňují vůči Amati pohledávky za celkem 257 mil. Kč. Insolvenční 

řízení kvůli ekonomickým problémům podnik zahájil v září, od středy je v konkurzu. 

LN: Za zpožděné vlaky na Zlínsku pokuta 690 tisíc. Zlínský kraj vyměřil společnosti Arriva  za problémy 

v železniční dopravě pokutu 690 tis. Kč, oznámil náměstek zlínského hejtmana Pavel Botek. Firma měla 

podle kraje potíže s dodržováním jízdních řádů, nefungujícím odbavovacím systémem nebo prodejem 

jízdenek. Už v lednu Arrivě ze stejných důvodů vyměřil pokutu ve výši 815 tis. Kč také Liberecký kraj. 

 


