Odbor vnější komunikace
pátek, 28. února 2020
Titulní strany hlavních deníků
Mladá fronta DNES, Lidové noviny a Právo věnují titulní strany šíření koronaviru a preventivním
opatřením proti nákaze. Za dodávku taktických rušiček Starkom zaplatí stát o polovinu více, než
plánoval, sděluje E15. Hospodářské noviny píší o novém filmu režiséra Víta Klusáka V síti, který se
zabývá sexuálními predátory na internetu.

Zprávy
LN: Vláda nejspíš o půl roku odloží digitální daň, sazba klesne. Digitální daň pro velké internetové firmy
by mohla začít platit o půl roku později, tedy až od roku 2021. Její sazba by se zároveň mohla snížit
z navrhovaných 7 % na 5 %, uvedla ministryně financí Alena Schillerová. Před případnými odvetnými
opatřeními varovala vládu Hospodářská komora. Na případná cla by mohly doplatit české firmy.
HN: Klid od papírování a úředníků jen za 5,5 tisíce měsíčně. Ke kritice chystané jedné paušální daně se
k ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové přidaly už i odbory. Vadí jim, že by mohla motivovat lidi,
aby se nechali zaměstnat v tzv. švarcsystému. Návrh jedné paušální daně, která by podnikatelům ulevila od
byrokracie, naopak podporuje Hospodářská komora, která tento koncept představila už v roce 2016.
LN: Škoda staví novou vagonku za miliardu. Skupina Škoda Transportation během dvou let zainvestuje
do své dceřiné firmy Škoda Vagonka miliardu korun. V rámci projektu Nová Vagonka firma postaví novou
lakovnu za 300 mil. Kč, obráběcí centrum za 100 mil. Kč nebo nové výrobní linky za 200 mil. Kč. Škoda chce
zároveň dvojnásobně rozšířit prostory ostravského závodu a navýšit počet zaměstnanců ze 450 na 900.
HN: Akcionáři CME schválili prodej firmy Kellnerovi. Finanční skupina PPF podnikatele Petra Kellnera
získala klíčový souhlas pro odkoupení mediální společnosti CME, jejíž akcionáři transakci posvětili na valné
hromadě. PPF skupinu CME, které patří mj. česká soukromá televize Nova a stanice v dalších evropských
zemích, kupuje za 49 mld. Kč. Finální uzavření obchodu analytici očekávají v polovině roku.
Mf DNES: Jihočeská firma vyrábí obaly na části rakety Ariane. Firma Steinbauer Lechner z jihočeského
Lišova pracuje na výrobě obalů pro části rakety Ariane 6, jejíž vývoj zastřešuje Evropská kosmická agentura.
Hodnota zakázky pro český podnik se pohybuje v řádu desítek mil. Kč. Speciální elektrotechnické obaly
jihočeská firma vyvíjela rok a půl.
E15: Accolade investuje v Polsku 1,5 miliardy. Česká investiční skupina Accolade staví v polské Lehnici
skladovací a výrobní haly za 1,5 mld. Kč, projekt o celkové rozloze 90 tis. metrů čtverečních bude firma
budovat ve čtyřech etapách. Nový průmyslový park bude již druhou investicí Accoladu v Lehnici a vyroste na
místě předválečné základy pro vzducholodě.
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LN: Ekonomická nálada roste, viru navzdory. Ekonomická nálada v eurozóně se v únoru zlepšila více,
než očekávali analytici. Navzdory šíření koronaviru vzrostla především důvěra spotřebitelů a důvěra
průmyslových firem. Souhrnný index ekonomické nálady se v únoru zvýšil na 103,5 bodu z lenových 102,6
bodu.
E15: Lidlu vzrostly tržby o desetinu. Společnost Lidl ČR ve finančním roce 2018 / 2019 meziročně zvýšila
své tržby o 10 % na 57,5 mld. Kč, zisk maloobchodního řetězce se pak snížil o 3 % na 4,8 mld. Kč. Lidl
v tuzemsku chystá v letošním roce další modernizace a otevírání nových prodejen.
Mf DNES: Ekonomika USA udržela růst 2,1 %. Americká ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku
meziročně rostla tempem 2,1 %, tedy stejně jako v předchozím kvartále. Ve své zprávě to uvedlo ministerstvo
obchodu USA. Analytici upozorňují, že by americké hospodářství mohlo být v letošním roce negativně
ovlivněno šířením nákazy koronavirem.
Právo: Huawei: První evropský závod má stát ve Francii. Čínská společnost Huawei vybuduje svou první
evropskou továrnu ve Francii. V první fázi společnost do výstavby závodu na výrobu základnových stanic pro
přenos mobilního signálu investuje 200 mil. eur. Informoval o tom předseda správní rady Huawei Liang Chua.
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