Odbor vnější komunikace
čtvrtek, 9. ledna 2020
Titulní strany hlavních deníků
Deník E15 se na titulní straně věnuje chystanému zákonu o ochraně whistleblowerů. Další vlny
elektronické evidence tržeb přinesou podle některých podnikatelů více byrokracie, sdělují
Hospodářské noviny. Právo informuje o výnosech tuzemských penzijních fondů, téměř polovina
z nich nepřekonala inflaci. Lidové noviny, Mladá fronta DNES a Deník N píší o konfliktu mezi Íránem
a USA v reakci na zabití íránského generála Solejmáního americkou armádou.

Zprávy
E15: Firmy se bojí zákona o whistleblowerech. Firmy nad 50 zaměstnanců a města čeká od příštího roku
nová povinnost. Ministerstvo spravedlnosti na základě pravidel EU chystá zákon o ochraně oznamovatelů
protiprávního jednání, tzv. whistleblowerů. Firmy se obávají nárůstu byrokracie kvůli zřizování informačních
kanálů. Hospodářská komora proto ministerstvo žádá, aby norma nebyla přísnější než směrnice EU.
LN: Prodej nových vozů poklesl o 4,4 %. Prodej nových osobních aut loni v ČR meziročně klesl o 4,4 %
na 249 915 vozů, informoval Svaz dovozců automobilů. V prosinci se odbyt nových aut meziročně zvedl
o 28 %. Nejprodávanější značkou byla podle statistiky Škoda Auto s 34% podílem na trhu. Celkový pokles
prodejů je podle svazu zapříčiněn zejména rekordními výsledky v loňském roce.
LN: Drahá ropa zvedá cenu benzinu. Čerpací stanice v ČR zdražily pohonné hmoty v tomto týdnu o desítky
haléřů za litr. Důvodem je podle analytiků napětí na Blízkém východě a spory Íránu s USA. Ropa, a s ní
i pohonné hmoty, nicméně zdražuje už od poloviny prosince kvůli omezení těžby zemí OPEC.
Mf DNES: Arrivu čeká statisícová pokuta. Za zpoždění nebo nefungující prodej jízdenek v některých
vlacích uplatnil Zlínský kraj vůči společnosti Arriva sankce v řádů statisíců korun. Dopravce bude muset
hejtmanství zaplatit i výpadky v tržbách, které jsou příjmem kraje a které kvůli potížím s odbavovacím
systémem vznikají. Přesná částka, kterou Arriva Zlínskému kraji zaplatí, bude známá v únoru.
HN: Sazka loni zvýšila tržby na 14,8 miliardy korun. Sázková společnost Sazka loni zvýšila meziročně
své tržby o 12 % na 14,8 mld. Kč, na výhrách firma vyplatila celkem 9 mld. Kč. Tržby Sazky, která je součástí
skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka, se nejvíce podílely hry Sportka, Eurojacpot a Šťastných 10.
HN: Letiště Brno loni odbavilo o 8,5 procenta více lidí. Letiště Brno-Tuřany loni odbavilo
543 633 cestujících, což byl v meziročním srovnání nárůst o 8,5 %. V současnosti létají z Brna tři pravidelné
linky do Londýna, Berlína a Milána. Největší provoz pak letiště zaznamenalo v letní sezóně díky charterovým
letům do dovolenkových destinací.
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HN: Hobža instaluje novou linku, vyrobí víc příchutí. Výrobce brambůrků Petr Hobža Snack ze Strážnice
letos v srpnu chystá instalaci nové výrobní linky za 40 mil. Kč, která umožní výrobu až šesti různých příchutí.
Důvodem je rostoucí poptávka zejména ze zahraničí, díky níž společnost v příštích dvou letech zainvestuje
do výroby 140 mil. Kč a zvýší kapacitu produkce z 13 na 30 tun brambůrků ročně.
HN: Zájem o stavební spoření narostl o 12 procent. Stavební spořitelny loni poskytly úvěry za
50,6 mld. Kč, což znamená meziroční pokles o 30 %. Naopak rostl zájem o nové smlouvy o stavebním
spoření, a to o 12 % na zhruba 546 tis. Data zveřejnila Asociace českých stavebních spořitelen.
HN: Erdogan a Putin slavnostně spustili plynovod TurkStream. Prezidenti Turecka a Ruska v Istanbulu
slavnostně zprovoznili nový plynovod TurkStream, který bude po dně Černého moře přivádět zemní plyn
z Ruska do Turecka a jihovýchodní Evropy. Každá ze dvou větví nového plynovodu ročně přepraví
15,75 mld. krychlových metrů suroviny.
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