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Odbor vnější komunikace 

středa, 22. ledna 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Hospodářské noviny a Deník N se věnují plánům premiéra Andreje Babiše na slučování vybraných 

ministerstev. Česká start-upová firma Cryptelo provozující stejnojmennou kryptoměnu je v úpadku, 

sděluje E15. Předseda vlády Andrej Babiš zvažuje kvůli tendru na elektronické dálniční známky 

podání trestního oznámení, informují Lidové noviny. Mladá fronta DNES píše o zlepšujícím se ovzduší 

v ČR, které je podle odborníků nejčistší v historii. Právo rozebírá hlavní témata ekonomického fóra 

ve švýcarském Davosu.  

Zprávy 

Mf DNES: Epidemie třídenního marodění. Průměrná nemocnost v ČR po loňském zrušení karenční doby 

ve třetím čtvrtletí roku 2019 meziročně podle ČSSZ stoupla o 28 %. Podle Hospodářské komory je nárůst 

nemocnosti přímým důsledkem znovuzavedení proplácení prvních tří dnů nemoci, kdy dochází k nárůstu 

zneužívání pracovní neschopnosti např. v obdobích okolo státních svátků. 

HN: Zákon o obchodních firmách se výrazně mění. Sněmovna stvrdila rozsáhlou vládní novelu  

o obchodních korporacích a dalších souvisejících zákonů. Na návrh Senátu do ní poslanci vložili volnější 

úpravu podmínek pro výplatu pevného podílu na zisku u společností s ručením omezeným. Změna zákonů 

také umožní soudům rušit neaktivní firmy, což má bránit případným podvodům. 

E15: V daňových rájích ubylo českých firem. Jen 2,38 % tuzemských firem bylo koncem loňského roku 

řízeno z daňových rájů. Podle poradenské společnosti Bisnode jde o meziroční pokles o 0,21 procentního 

bodu. V roce 2019 v zemích z nízkým zdaněním sídlilo celkem 12,1 tis. českých firem, meziročně o 7 tis. 

méně. 

Mf DNES: Digitální daň má řešit OECD. Schillerová se odvety nebojí. Země EU by měly tlačit na dohodu 

o zdanění digitální ekonomiky ve státech OECD, sdělila po jednání ministrů financí zemí EU česká šéfka 

státní kasy Alena Schillerová. Zároveň oznámila, že zatím nemá oficiální informace o případných odvetných 

opatřeních ze strany USA. Právě na americké firmy jako Google nebo Facebook by nová daň dopadla.  

Mf DNES: ČNB bude moci vyhlásit moratorium. ČNB zřejmě získá novou pravomoc vyhlásit u finančních 

institucí ohrožených případnou krizí tzv. moratorium – tedy na určitou dobu pozastavit plnění jejích závazků. 

Opatření by mělo zabránit zhoršení ekonomické situace ohrožených firem. Vyplývá to z novely zákona  

o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, kterou k připomínkám poslalo ministerstvo financí.  
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HN: ZEW: Důvěra v německou ekonomikou prudce narostla. Důvěra investorů a analytiků v německou 

ekonomiku se v lednu podle průzkumu institutu ZEW zlepšila a její index stoupl na nejvyšší hodnotu od 

července 2015. Ekonomové zlepšení investorské nálady přikládají zmírnění napětí v obchodních vztazích ve 

světě, zejména mezi USA a Čínou. 

HN: PKN Orlen zvýší nákupy ropy od Saudi Aramca. Největší polská rafinérská společnost PKN Orlen  

o třetinu zvýší nákupy ropy od saúdskoarabské ropné firmy Saudi Aramco. Vyššími dodávkami ze Saúdské 

Arábie se Polsko snaží snižovat svoji energetickou závislost na Rusku, odkud odebírá většinu ropy. Součástí 

polského koncernu je také český rafinérský podnik Unipetrol. 

 


