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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 23. ledna 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Dvě třetiny českých zaměstnanců si letos platově polepší, sděluje E15. Lidové noviny informují o 

trestním oznámení, které podal premiér Andrej Babiš kvůli zakázce na elektronické dálniční známky. 

Hospodářské noviny řeší témata ekonomického fóra v Davosu. Ministr obrany Lubomír Metnar musel 

brannému výboru sněmovny vysvětlovat cenu za radary Vera, píše Právo. Mladá fronta DNES se 

věnuje případu střelce, který ohrožoval pistolí řidiče v jižních Čechách.  

Zprávy 

Mf DNES: Digitální daň ve sněmovně prošla. Nová 7% digitální daň pro globální internetové giganty jako 

Google, Apple nebo Facebook prošla v Poslanecké sněmovně prvním čtením. Dani by měly podléhat 

internetové firmy s globálním obratem nad 750 mil. eur, které mají na území ČR roční obrat za uskutečnitelné 

zdanitelné plnění od 100 mil. Kč. Část poslanců i firmy varují před odvetnými kroky ze strany USA.  

HN: V Česku loni vzniklo skoro 30 tisíc nových firem. V ČR v roce 2019 vzniklo 29 781 nových 

společností, což je nejméně od roku 2017. Informovala o tom společnost Bisnode, podle níž se zároveň jedná 

o třetí největší nárůst počtu společností za posledních deset let. Podle statistik v průměru na dvě vzniklé 

firmy připadá jedna zaniklá. Celkem v ČR působí 507 019 společností. 

E15: České kamiony čeká změna regulí. Tuzemští řidiči kamionů a autobusů budou zřejmě moci nadále 

jezdit v zahraničí za český plat. Dosud přitom hrozilo, že na cestě skrz Německo nebo Francii budou muset 

dopravci řidičům vyplácet tamní obvyklou mzdu, což některé firmy považovaly za likvidační. Na mírnějším 

znění tzv. balíčku mobility se dohodl Evropský parlament s Radou Evropské unie. 

LN: Obří zakázka končí, prověří ji policie. Dodavatel systému elektronických dálničních známek se bude 

vybírat znovu, stát se s původním vítězem tendru Asseco Central Europe dohodl na rozvázání podepsané 

smlouvy. Premiér Andrej Babiš, který soutěž na systém e-známek od počátku kritizoval, navíc podal kvůli 

zakázce trestní oznámení. Kvůli soutěži předseda vlády také odvolal ministra dopravy Vladimíra Kremlíka.  

LN: Čínské aerolinky ruší lety do Prahy. Čína s účinností od začátku března pozastavila prodej letenek 

z Pekingu do Prahy se společností Hainan Airlines. Ministerstvo zahraničních věcí zatím oficiální důvod 

pozastavení leteckého spojení nezná. Prezident Miloš Zeman v říjnu uvedl, že diplomatická roztržka mezi 

Prahou a Čínou by mohla vést k rušení přímých leteckých spojení mezi oběma státy. 
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HN: Zdražování nových bytů v Praze zpomalilo. Nové byty v Praze byly v posledním čtvrtletí loňského 

roku meziročně o 4,4 % dražší, metr čtvereční stál v průměru 105 561 Kč. Meziroční růst cen nových bytů 

tak v hlavním městě zpomalil z 11,5 % ve třetím kvartále. Statistiku zveřejnily developerské firmy Trigema, 

Skanska Reality a Central Group. 

Mf DNES: Smartwings MAX nasadí až za rok. Letecký dopravce Smartwings počítá s nasazením 

odstavených letounů Boeing 737 MAX až od 1. dubna 2021. Výpadek strojů chce společnost kompenzovat 

zařazením jiných deseti letadel do flotily. Smartwings v současnosti vlastní celkem sedm problematických 

letadel, které byly loni v březnu odstaveny kvůli vadnému softwaru a tragickým nehodám. 

HN: Synot uvedl v Řecku do provozu 5 500 terminálů. Skupina Synot v minulých letech dodala do Řecka 

a uvedla tam do provozu 5 500 videoloterijních terminálů. Umožnila jí to smlouva se společností OPAP, která 

je lídrem řeckého trhu v oblasti sázkového a loterijního byznysu. Hodnota dodaných přístrojů firmy Synot 

přesahuje 1 mld. Kč.  

 

 


