Odbor vnější komunikace
pondělí, 27. ledna 2020
Titulní strany hlavních deníků
E15 se věnuje sporu uvnitř firmy Strojmetal Aluminium Forging, která dodává díly pro vozy Ferrari,
Maserati nebo Porsche. Podnikatel Jiří Šmejc kupuje pražskou reprodukční kliniku Europe IVF
International, sdělují Hospodářské noviny. Mladá fronta DNES, Lidové noviny a Právo píší o globálním
šíření koronaviru, který se z Číny dostal také do Evropy nebo Austrálie.

Zprávy
HN: Hromadné žaloby mají být možné jen pro spotřebitele. Ministerstvo spravedlnosti zúžilo návrh
zákona o hromadném řízení, možnost podat hromadnou žalobu by se tak mělo týkat jen spotřebitelských
sporů. Řízení by nebylo možné vést např. v případech, kdy podnik svou činností poškozuje životní prostředí.
Zákon o hromadném řízení kritizuje i Hospodářská komora kvůli možnému zneužívání, více ZDE.
HN: Digitální daň by mohla začít platit již letos. ČR by mohla zavést digitální daň pro velké internetové
firmy již v letošním roce, v pořadu Otázky Václava Moravce to sdělil šéf poslanců hnutí ANO Jaroslav
Faltýnek. Nevyloučil, že by se její 7% výše mohla snížit. Vládní návrh na zavedení digitální daně podpořila
Poslanecká sněmovna v prvním čtení a měla by se dotknout firem jako Google nebo Facebook.
LN: Havlíček zrušil všechny zakázky k e-známkám. Stát ukončí zakázky k elektronickým dálničním
známkám, oznámil ministr dopravy Karel Havlíček. S problematickým tendrem na IT systém skončí i soutěž
na distribuci vinět za 477 mil. Kč. Základem pro všechny části nového systému známek by se mohl stát IT
systém, který spustili organizátoři dvoudenního hackatonu pod vedením podnikatele Tomáše Vondráčka.
LN: Havlíček hledá novou formu spolupráce s Kremlíkem. Nový ministr dopravy, vicepremiér a šéf
resortu průmyslu a obchodu Karel Havlíček chce na dopravě spolupracovat se svým předchůdcem
Vladimírem Kremlíkem. Karel Havlíček zároveň nicméně vyloučil, že by se Vladimír Kremlík stal na
ministerstvu dopravy náměstkem. Měl by spíše předávat novému vedení resortu své zkušenosti.
LN: Přibývá pracovníků z Británie i Britů, kteří se tu usazují. V ČR přibylo od referenda pracovníků
z Británie. Oproti červnu 2016, kdy se ve Spojeném království hlasovalo o odchodu z EU, se počet britských
zaměstnanců zvedl o více než třetinu. O 55 % se pak zvýšil také počet Britů, kteří se rozhodli v tuzemsku
trvale žít. Vyplývá to ze statistik Úřadu práce a ministerstva vnitra. V ČR žije celkem 8 300 Britů.
HN: Polský LOT převezme německý Condor. Polská letecká společnost LOT převezme německého
dopravce Condor, který patřil zkrachovalé cestovní kanceláři Thomas Cook. Německá součást britské
cestovky předala loni v září návrh na insolvenci, aby oddělila své značky od zkrachovalé mateřské
společnosti.
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E15: Boeing úspěšně otestoval nový letoun. Nový dálkový letoun americké společnosti Boeing 777X
úspěšně absolvoval první zkušební let. Testy se měly odehrát už v loňském roce, firma je ale odložila kvůli
problémům s křídly a softwarem. Objednávky nových strojů začne Boeing přijímat od leteckých společností
v průběhu příštího roku.
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