Odbor vnější komunikace
úterý, 3. března 2020
Titulní strany hlavních deníků
Všechny hlavní české deníky věnují titulní strany šíření nákazy koronavirem. Zároveň informují
o bezpečnostních opatřeních, která se týkají letecké dopravy nebo např. sportovních akcí.

Zprávy
Mf DNES: Rozpočet míří ke schodku až 60 miliard korun. Schodek státního rozpočtu ke konci února
stoupl na 27,4 mld. Kč z lednových 8 mld. Kč, uvedlo ministerstvo financí. Únorový výsledek rozpočtu je tak
nejhorší od vzniku samostatné ČR v roce 1993. Poslední čísla mohou podle ekonomů znamenat navýšení
celkového rozpočtového deficitu v letošním roce, a to až o 20 mld. Kč na celkových 60 mld. Kč.
Mf DNES: Systém dálničních známek vyjde na 128 milionů. Informační systém k elektronickým dálničním
známkám bude stát 128 mil. Kč a zajistí ho státní podnik Cendis, uvedl po jednání vlády ministr dopravy
Karel Havlíček. Stát původně počítal s tím, že systém e-známek vyjde na 401 mil. Kč. Právě kvůli vysoké
ceně a nejasnostem okolo zakázky skončil ve funkci bývalý šéf resortu dopravy Vladimír Kremlík.
E15: Tuzemské firmy se bojí paniky státu. Omezení pohybu lidí, chodu velkých továren nebo případné
uzavírání měst do karantény mohou mít podle českých firem významný vliv na tuzemskou ekonomiku.
Hospodářská komora upozorňuje, že velké zásahy státu do fungování firem kvůli koronaviru mohou mít
mnohem tvrdší dopady než případná vyšší nemocnost českých zaměstnanců.
LN: Odbory: Krizi by zažehnal kurzarbeit. Odbory navrhují, aby se při případné rozsáhlejší karanténě kvůli
koronaviru v ČR zavedl tzv. kurzarbeit – tedy zkrácení pracovní doby ve firmách. Podle Hospodářské komory
ale k takovému kroku není důvod. Kurzarbeit má být aktivován až ve chvíli, kdy kolabují provozy a dochází
k masovému zavírání firem.
E15: Faitův Tedom zvýšil tržby o pětinu. Technologická firma Tedom, kterou většinově vlastní společnost
Jet Investment podnikatele Igora Faita, meziročně zvýšila svůj hrubý provozní zisk v loňském roce o pětinu
na téměř 300 mil. Kč. Podobným tempem rostly podniku také tržby na 2,2 mld. Kč. Tedom se zabývá výrobou
kogeneračních jednotek kombinujících výrobu elektřiny a tepla.
HN: Zlivský výrobce jehel se zaměří na automotive. Firma Inovan CZ, která ve Zlivi u Českých Budějovic
vyrábí ruční šicí jehly a špendlíky, začne s produkcí kontaktů do desek plošných spojů pro automobilový
průmysl. Mateřská společnost William Prym do tří let přesune do Zlivi svoji výrobu pro automotive z Německa.
Do roku 2022 tak firma na jihu Čech investuje 50,6 mil. Kč a chce zpětinásobit obrat na 1 mld. Kč.
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E15: Auta v Česku zdražila o čtyři procenta. Ceny nových aut na českém trhu ve čtvrtém kvartále loňského
roku mezičtvrtletně vzrostly v průměru o 3,8 %, uvedla poradenská společnost EY. Růst cen ovlivňuje
zejména zpřísnění emisních limitů pro nové vozy, celkově na tuzemském trhu zdražilo 58 % nabízených
automobilů.
HN: Železnice chystají opravu trati za půl miliardy. Správa železniční dopravní cesty připraví projekt
opravy trati v Českém středohoří zavalené v roce 2013 sesuvem půdy. Náklady na stavbu v úseku mezi
Radejčínem a Lovosicemi SŽDC odhaduje na 463 mil. Kč. Součástí projektu bude také nový železniční most.
HN: Kaufland ztratil první místo mezi potravináři. Řetězci Kaufland ČR ve finančním roce 2018 / 2019
meziročně klesl zisk o 59 % na 1,2 mld. Kč, tržby se snížily o 2,4 % na 56,2 mld. Kč. Kaufland tak přišel
o pozici největší tuzemské potravinářské sítě a v čele žebříčku ho vystřídal řetězec Lidl ČR. Ten ve stejném
období utržil 57,5 mld. Kč a dosáhl zisku 4,8 mld. Kč.
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