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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 20. ledna 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Ministerstvo průmyslu a obchodu doufá, že stát uzavře rámcovou smlouvu se společností ČEZ  

o dostavbě jaderné elektrárny Dukovany do poloviny roku, sděluje E15. Hospodářské noviny 

informují o hrozících odvetných opatřeních proti ČR kvůli plánované digitální dani. Právo rozebírá 

výsledky kongresu ODS, kde delegáti do čela strany zvolili dosavadního předsedu občanských 

demokratů Petra Fialu. Mladá fronta DNES, Lidové noviny a Deník N věnují titulní strany nedělnímu 

požáru domova pro mentálně postižené ve Vejprtech, při kterém zahynulo osm lidí.  

Zprávy 

HN: USA hrozí Česku obchodní válkou. České firmy se obávají případných odvetných celních opatření ze 

strany USA kvůli zavedení digitální daně v ČR, která by měla platit od poloviny letošního roku. Týkala by se 

mj. velikých amerických firem Google a Facebook a podle zdrojů z vlády USA by se jednalo o diskriminaci 

tamních společností. Před odvetou USA, která by dolehla na české exportéry, varuje Hospodářská komora. 

HN: Firmy přibrzdily s přidáváním. Podle ankety Hospodářských novin budou tuzemské společnosti v roce 

2020 svým zaměstnancům přidávat méně než loni. Více než polovina manažerů přesto plánuje pracovníkům 

navyšovat mzdy až o 5 %. Více než třetina společností pak zaměstnancům přilepší až o 10 %. Podle 

národohospodářské prognózy Hospodářské komory dosáhne letošní průměrný růst mezd v ČR 6 %.  

HN: Škoda a Solaris dodaly první trolejbusy pro Francii. Francouzské město St. Etienne převzalo prvních 

pět trolejbusů, na jejichž výrobě se podílela plzeňská Škoda Electric, město postupně převezme celkem  

22 vozů s kompletní škodováckou elektroinstalací. Škoda, která na zakázce spolupracuje s polskou firmou 

Solaris, zajistila také finální montáž trolejbusů i jejich testování. 

E15: ČEZ zúžil počet uchazečů o byznys v Rumunsku: Prodej majetku energetické skupiny ČEZ 

v Rumunsku se dostává do finále, firma vytvořila seznam nejvážnějších uchazečů. Po oznámení prodeje 

rumunského byznysu skupinou ČEZ projevilo zájem o aktiva více než třicet subjektů, nyní se jejich počet 

výrazně zredukoval. Prodej celkem sedmi rumunských firem by měl ČEZu vynést okolo 30 mld. Kč.  

LN: Programátoři slibují mýtný e-shop zdarma. Programátoři se domlouvají na vytvoření e-shopu na 

elektronické dálniční známky, který chtějí státu poskytnout zdarma. K jeho vytvoření vyzval IT specialista 

Tomáš Vondráček, ke kterému se přidávají další odborníci. Zakázku na systém elektronických vinět získala 

za 401 mil. Kč společnost Asseco Central Europe. Výběrové řízení kritizuje opozice i premiér Andrej Babiš.  
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HN: Stát letos investuje do oprav nádraží více než loni. Do oprav tuzemských nádraží půjde letos  

o 200 mil. Kč více než loni. Správa železniční dopravní cesty navíc zahájí rekonstrukce velkých nádraží 

v Českých Budějovicích, Plzni nebo Pardubicích. Správce železnic letos plánuje zahájení modernizací za 1,7 

mld. Kč u celkem 116 nádraží.  

Mf DNES: Mobilní internet loni zpomalil až o čtvrtinu. Rychlost mobilního internetového připojení LTE 

byla ke konci loňského roku až o čtvrtinu nižší než o rok dříve. Vyplývá to z měření serveru DSL.cz, podle 

něhož zpomalení mobilního internetu způsobily nové nabídky neomezených tarifů, které výrazně zvýšily 

využití datových služeb. 

Mf DNES: Německo sesadilo Jižní Koreu, Česko si polepšilo. Nejvíce inovativní ekonomikou světa je 

nově Německo. Podle žebříčku, který každoročně sestavuje agentura Bloomberg, přerušilo Německo šest 

let trvající prvenství Jižní Koreje. ČR si oproti loňsku polepšilo o jednu pozici na 24. příčku, je tak 

nejinovativnější zemí visegrádské skupiny. Průzkum hodnotí investice do výzkumu nebo počet patentů. 


