Odbor vnější komunikace
čtvrtek, 30. ledna 2020
Titulní strany hlavních deníků
Vláda v příštích deseti letech vynaloží 12 mld. Kč na stavbu větrných elektráren, sdělují Hospodářské
noviny. E15 se věnuje českému trhu s PET lahvemi a budoucím opatřením na omezení jejich
spotřeby. Právo informuje o sporech uvnitř ČSSD kvůli dávkám pro rodiče záškoláků. Lidové noviny
píší o průběhu šíření koronaviru. V ČR v současnosti žije zhruba 30 tis. toulavých koček, upozorňuje
Mladá fronta DNES.

Zprávy
E15: Vláda stále váhá s hromadnými žalobami. Ani po přepracování nového zákona o hromadných
žalobách není pro firmy tato nová norma přijatelná, vláda proto projednávání tohoto bodu opět odložila.
Největší obavy mají firmy z možného zneužití zákona v konkurenčním boji mezi firmami. Hospodářská
komora proto požaduje, aby vláda návrh z legislativního procesu úplně stáhla. Více ZDE
Mf DNES: Paušál pro OSVČ se vyplatí jen bezdětným. Ministerstvo financí poslalo do připomínkového
řízení návrh na zavedení paušální daně pro osoby samostatně výdělečně činné. Opatření se má týkat 408
tis. podnikatelů. Podnikatelé by tak od příštího roku měli hradit daň a sociální i zdravotní pojištění v jedné
platbě. S konceptem jedné paušální daně přišla Hospodářská komora.
LN: Nový zákon má urychlit stavbu dálnic. Příprava velkých dopravních staveb by se měla zkrátit ze
současných až 13 let zhruba o třetinu. Pomoci má novela tzv. liniového zákona, kterou v prvním kole jednání
podpořila Poslanecká sněmovna. Norma by měla výrazně zjednodušit povolovací procesy a zkrátit potřebné
lhůty, novela také počítá se snadnějším vyvlastněním pozemků pro stavbu liniových staveb.
HN: Vláda dá miliardy na energii z větru. Česká vláda hodlá v příštích deseti letech investovat 12 mld. Kč
do výstavby větrných elektráren, výkon tuzemské větrné energie by tak měl stoupnout z nynějších 300 na
1000 megawattů. To odpovídá zhruba polovině současného výkonu solárních zdrojů nebo jednomu bloku
jaderné elektrárny Temelín.
HN: Pojišťovny rostou, vybraly více na pojistném. Český pojistný trh loni zrychlil svůj růst, když tuzemské
pojišťovny vybraly na pojistném 136,7 mld. Kč – o 5,7 % meziročně více. Informovala o tom Česká asociace
pojišťoven. Trh rostl jak v oblasti životního, tak neživotního pojištění.
HN: VCHD Cargo zvýšila obrat na 700 milionů korun. Česká přepravní společnost VCHD Cargo loni
meziročně zvýšila svůj obrat o 9 % na 700 mil. Kč a navýšila počet pravidelných exportních linek na 130.
Firma loni investovala 83 mil. Kč do rozšíření vozového parku, informačních technologií a digitalizace.
Kamionová společnost zároveň expandovala do Německa, kde založila dceřinou firmu.
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E15: Na stavbu silnic dá stát téměř 40 miliard. Silničáři letos zahájí 37 tendrů na velké stavby či
rekonstrukce dálnic a silnic I. třídy za více než 37,6 mld. Kč. ŘSD by měla zprovoznit celkem 15 staveb
o délce 73,5 km. Dálnic by mělo přibýt 21 km.
LN: Ceny za vodu stoupnou o 3,6 %. Průměrné platby za vodné a stočné letos meziročně vzrostou
o 3,6 % a budou se tak pohybovat mezi 90 a 92 Kč za metr krychlový, uvedlo Sdružení vodovodů a kanalizací
ČR. Hlavním důvodem vyšších ceny vody je inflace, která loni dosáhla 2,8 %. Zdražování ovlivňují také
rostoucí ceny energií nebo přípravků na úpravu pitné vody.
Mf DNES: Boeing se po více než 20 letech propadl do ztráty. Společnost Boeing loni kvůli problémům
s letadly 737 MAX vykázala poprvé od roku 1997 ztrátu, v přepočtu výrobce letounů prodělal 14,6 mld. Kč.
Náklady, které způsobila odstávka strojů 737 MAX kvůli problémům se softwarem a tragickým nehodám,
Boeing odhaduje na celkem 19 mld. dolarů.
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