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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 28. května 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Evropská komise chce unijní ekonomiky nastartovat finanční pomocí v objemu 750 mld. eur, sdělují 

Lidové noviny. Hospodářské noviny přináší rozhovor s vicepremiérem Karlem Havlíčkem, podle 

něhož stát společnosti ČEZ půjčí peníze na stavbu jaderného bloku v Dukovanech. E15 se věnuje 

první misi do vesmíru s lidskou posádkou společnosti SpaceX podnikatele Elona Muska. Podle České 

školní inspekce chybí v tuzemských školách kvalitní ředitelé, upozorňuje Právo. Nová vakcína proti 

borelióze by mohla být na trhu do dvou let, píše Mladá fronta DNES.  

Zprávy 

LN: Příspěvek 500 korun i pro společníky malých společností. Společníci malých společností s ručením 

omezeným s nejvýše dvěma společníky, které poškodila preventivní opatření proti šíření covidu-19, budou 

moci žádat o státní příspěvek. Novinku včera schválili poslanci. Toto opatření iniciovala Hospodářská komora 

společně s dalšími podnikatelskými svazy. Více ZDE 

Mf DNES: Peníze místo stravenek. Ministerstvo financí vložilo do vládního legislativního systému návrh 

daňového balíčku pro rok 2021. Vedle zvyšování spotřební daně z cigaret přináší i zavedení stravenkového 

paušálu. Zaměstnanci by tak místo klasických papírových kuponů získali příspěvek na stravu přímo do mzdy. 

Změnu současného stravenkového systému podporuje také Hospodářská komora. Více ZDE 

Mf DNES: Cestovní ruch chce na poukazy od vlády deset miliard. Na státní poukazy na dovolenou 

v tuzemsku by vláda měla vyčlenit 10 mld. Kč, po jednání s prezidentem Milošem Zemanem to oznámili 

předseda Fóra cestovního ruchu Viliam Sivek a viceprezident Svazu léčebných lázní Martin Plachý. Podle 

nich se příjmy českého cestovního ruchu letos meziročně propadnou vlivem preventivních opatření kvůli 

koronaviru více než o polovinu.  

HN: Na obnovu ekonomik hodlá EU dát 750 miliard eur. Evropská komise chce v rámci pokrizové obnovy 

unijních ekonomik poskytnout členským státům pomoc ve výší 750 mld. eur. 500 mld. eur z této částky, které 

chce poskytnout jako přímou podporu, si Unie vypůjčí na finančních trzích. Zbylých 250 mld. eur půjde na 

úvěry. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. 

HN: Stát půjčí ČEZ peníze na jádro. Energetické společnosti ČEZ, která bude za 160 mld. Kč stavět nový 

blok jaderné elektrárny Temelín, půjčí peníze přímo stát. Potvrdil to vicepremiér Karel Havlíček, podle jehož 

slov je tato forma financování úrokově výhodnější, než kdyby si ČEZ půjčoval prostředky u bank. Výběrové 

řízení na dodavatele reaktoru má začít do konce roku, nový blok Dukovan se pak začne stavět v roce 2029.  

https://www.komora.cz/press_release/hospodarska-komora-navrhovana-podpora-malych-eserocek-je-namiste-pro-jejich-diskriminaci-nebyl-duvod/
https://www.komora.cz/press_release/hospodarska-komora-93-firem-vola-po-zmene-soucasneho-stravenkoveho-systemu/
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HN: Dako letos očekává obrat minimálně miliardu korun. Společnost Dako CZ z Třemošnice na 

Chrudimsku má i přes proticovidová opatření po celém světě dostatek zakázek a její obrat v letošním roce 

dosáhne minimálně 1 mld. Kč. Výrobce kolejových vozidel a techniky mj. získal nové zakázky v Polsku, 

Slovinsku a Indii. 

Právo: HM budou stavět v Uruguayi. Zakázku za více než 1 mld. Kč získaly v Uruguayi Hutní montáže ze 

skupiny Witkowitz. Jedná se už celkem o třetí podobný projekt společnosti v této jihoamerické zemi. Česká 

firma se bude podílet na stavbě nové celulózky ve městě Paso de los Toros v centrální části země. Hutní 

montáže zde provedou instalaci ocelové konstrukce a technologických celků. 

 


