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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 19. prosince 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Stát váhá se zavedením reverse charge, tvrdí Hospodářské noviny. Od příštího roku dostanou 

stavební povolení jenom projekty s téměř nulovou spotřebou energie, připomínají Lidové noviny. 

Doručovatelské firmy musí před vánočními svátky zvládat doručovat rekordní množství balíků, 

například logistická firma Zásilkovna přepravila toto pondělí 379 tisíc balíků, o 88 procent více než za 

stejný loňský den, upozorňuje deník Právo. Podle E15 se světovým burzám letos nadmíru dařilo. 

Americké trhy přidaly okolo 30 procent, akcie evropských korporací posílily v průměru o pětinu. 

Pachateli vražd jsou nejčastěji manželky a partnerky, sděluje na základě policejních dat Mf DNES. 

Zprávy 

Mf DNES: Nigerijská firma půjčí Čechům. Na tuzemský trh vstupuje nigerijský fintech Lidya, který  

se zaměřuje na poskytování půjček pro živnostníky a menší podnikatele. Společnost v domovské zemi  

za necelé tři roky poskytla už deset tisíc úvěrů. Lidya chce obsadit místo, kam se velké banky příliš nehrnou 

– poskytovat firmám spíše menší půjčky mezi dvěma sty a třemi sty tisíci korunami.  

E15: E-neschopenky provází nervozita. V ordinacích i na personálních úsecích firem vrcholí přípravy  

na zavedení elektronických neschopenek, do jejichž spuštění zbývají necelé dva týdny. Hospodářská komora 

upozorňuje, že pro firmy by bylo optimální, kdyby se k nim informace o neschopenkách zaměstnanců dostaly 

během jednoho dne. ČSSZ zatím odhaduje, že to bude v řádu hodin až dvou dní. 

HN: Hned od Nového roku omezí činnost 33 finančních úřadů. Finanční správa omezí činnost  

33 finančních úřadů. Úřady tak budou služby poskytovat v úřední dny pondělí a středa, tedy min. dva dny  

v týdnu, a budou je zajišťovat alespoň dva pracovníci správy. 

Mf DNES: Neproplacené dotace? Obvykle je na vině stát. EU neproplatila ČR už více než tři tisíce 

dotačních projektů. Zaplatil je pak stát. Patnáct největších tuzemských dotačních hříšníků připravilo státní 

rozpočet už o 10,8 mld. korun. Vyplývá to z vládní analýzy. Nejdražší chyby přitom způsobily převážně státní 

a krajské úřady a organizace. 

LN: Češi pracovní dobu tráví nakupováním dárků po internetu. Zaměstnanci tuzemských firem letos  

v prosinci strávili v pracovní době mimopracovními aktivitami rekordních 113 minut denně, o pět minut více 

než loni. Pro zaměstnavatele to představuje ztrátu na předvánoční období 7901 korun na osobu.  

LN: Stát hodlá kontrolovat i neveřejné čerpací stanice. Ministerstvo průmyslu nově povede přehled všech 

výdejních jednotek pohonných hmot, zatímco dosud vedl jen evidenci čerpacích a dobíjecích stanic. 

Povinnost registrovat se do evidence resort zdůvodňuje omezením nelegálního prodeje pohonných hmot. 
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Právo: Nároky na průvodce turistů se zpřísní. Průvodci nově budou muset mít registraci od ministerstva 

pro místní rozvoj. Vyplývá to z návrhu novely živnostenského zákona, kterou včera schválila Sněmovna. 

Průvodcovství zůstane zřejmě volnou živností, průvodci však budou muset mít národní průkazy vydávané 

MMR. 

Právo: Za přeložky sítí budou nadále platit vlastníci. Vlastníci domů budou muset při jejich rekonstrukci 

nebo bourání dál platit za přeložky elektrického vedení. Senátní snahu o změnu, podle níž by přeložku  

v nutných případech zaplatil provozovatel sítě, včera Sněmovna odmítla. 

E15: Češi si zajistili odběr elektřiny v Rumunsku. Společnost E. ON Romania bude v příštích deseti letech 

odebírat elektřinu ze čtyř solárních parků, které na jihu Rumunska postavila česká skupina Solek. Hodnota 

uzavřené smlouvy se odhaduje na půl mld. korun. Skupina v Rumunsku od roku 2012 realizovala jedenáct 

solárních projektů. 

E15: Zákaz dodávek do Búšehru stále trvá. KSČM opět ve sněmovně neuspěla s návrhem zrušit zákon  

zakazující českým firmám podílet se na dodávkách pro jadernou elektrárnu v íránském Búšehru. Poslanecká 

sněmovna to zamítla většinou 127 hlasů. Zrušit zákon, který českým firmám na rozdíl od firem ve zbytku 

Evropy brání působit na íránském trhu, doporučila poslancům také Hospodářská komora.  

E15: Rohlík.cz rozváží potraviny v Budapešti. První expanzi do zahraničí hlásí společnost Rohlík.cz, jejíž 

majoritu drží podnikatel Tomáš Čupr. Prostřednictvím e-shopu Kifli.hu zahájila rozvoz potravin v Budapešti. 

Slibuje dodávku nákupů do tří hodin od objednávky nejméně za zhruba 385 korun. 

E15: Kofola prodala podíl v ruském nápojáři. Dceřiná společnost nápojáře Kofola vystupující pod názvem 

Alofok se zbavila polovičního podílu v ruské nápojářské firmě Megapack. Česká skupina v ní už nevlastní 

žádný podíl. Svou účast prodala za pět milionů dolarů, zhruba 115 mil. korun. 

HN: Podniky v Německu vidí budoucnost nadějněji. Podnikatelská nálada v Německu se v prosinci 

zvýšila více, než se čekalo. Index důvěry vystoupil na 96,3 bodu z listopadových 95,1 bodu a je nejvýš za 

posledních šest měsíců. Průzkum včera zveřejnil mnichovský institut Ifo. Index vychází z průzkumu mezi 

devíti tisíci firmami. Ty lépe hodnotí současnou situaci a optimisticky vidí i nový rok. 

Právo: Huawei zvažuje továrnu v Evropě. Čínská společnost Huawei Technologies, která je největším 

světovým výrobcem telekomunikačních zařízení, chce v Evropě otevřít továrnu na výrobu komponentů pro 

sítě páté generace (5G). Šlo by o první výrobu podniku Huawei mimo Čínu. Informovala o tom agentura AFP. 

Právo: Mezi největší výrobce aut se dere nový obr. Představenstva italsko-americké automobilky Fiat 

Chrysler a francouzského PSA schválila fúzi obou koncernů. Vznikne tak automobilový gigant s tržní 

hodnotou 47 mld. dolarů, tedy více než bilion korun, a roční produkcí 8,7 mil. vozů. 

HN: Sojuz vynesl do vesmíru evropský teleskop. Nový teleskop Cheops Evropské vesmírné agentury 

vynesla úspěšně do vesmíru ruská raketa Sojuz-ST-A z vesmírného střediska Kourou ve Francouzské 

Guyaně. Jde o další zařízení, které se zaměří na planety mimo Sluneční soustavu, nebude však hledat nové, 

nýbrž hlavně zkoumat již známé exoplanety. 


