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Odbor vnější komunikace 

úterý, 12. února 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Hospodářské noviny poukazují na problémy české kovozpracující firmy Safina, která kvůli protiruským sankcím 

stojí na pokraji krachu. Každý pes by měl dostávat čip již po narození, stát tak chce bojovat proti tzv. množírnám. 

Mladá fronta DNES upozorňuje, že se do České republiky ve velkém vozí nebezpečný odpad z Polska. Členové 

ČSSD věří, že jejich volební výsledek by v současnosti dosáhl okolo devíti procent, píše Právo. Deník N se věnuje 

TV Barrandov, ze které chtějí odejít čínští investoři. Těm údajně vadí avizovaný vstup majitele televize Jaromíra 

Soukupa do politiky. E15 informuje o výsledcích Free Marketu pražské burzy, který se setkal s velmi malým 

zájmem investorů. 

Zprávy 

LN: Na Ukrajince se čeká až půl roku. České firmy mají zájem o desetitisíce zaměstnanců z Ukrajiny, nutná 

administrativa a úřední povolení nicméně trvají až půl roku. Ministerstva vnitra, zahraničních věcí a MPSV chtějí celý 

proces náboru zrychlit a přijmout dalších 133 úředníků. Zástupci firem v čele s Hospodářskou komorou, která je od roku 

2016 lídrem Režimu Ukrajina, pak požadují navýšení ročních kvót na 40 tisíc pracovníků.  

E15: Investice Prahy budou na dvacetiletém rekordu. Pražští radní chtějí letos vynaložit na investice 19,4 miliardy 

korun. Pokud se tyto peníze skutečně proinvestují, půjde o nejvyšší částku od roku 2000. Nejvíce prostředků – 5,7 

miliardy korun – by mělo směřovat na dopravu. Praha chce s pomocí těchto peněz rozjet výstavbu linky metra D a 

zahájit výkup pozemků pro další úseky Pražského okruhu.  

Právo: NKÚ kritizoval finanční úřady kvůli daním. Finanční správa zavedla v roce 2014 přílohu k daňovému 

přiznání k odhalování daňových úniků. Ze zprávy NKÚ nicméně vyplývá, že ji berní úřad zavedl bez předchozí analýzy. 

Finanční úřady musely také plátcům vracet desítky milionů korun za chybně vyměřenou daň včetně penále. Generální 

finanční ředitelství závěry NKÚ odmítá s tím, že vše bylo konzultováno s odborníky a vratky daní byly minimální. 

LN: Pivní export má nový rekord. Tuzemské pivovary mají za sebou podle ČSÚ rekordní rok, do zahraničí loni 

vyvezly celkem 5,1 milionu hektolitrů piva – meziročně o 11,5 procenta více. Export nápoje rostl zejména do Ruska, 

kam se meziročně vyvezlo o 55 procent piva více. Vývoz piva do Maďarska se pak v roce 2018 navýšil dokonce o  

57 %. Výrobci zároveň hlásí velký nárůst zahraničního zájmu o tuzemské pivo v plechovkách.  

E15: Polygon BMW dostal povolení. Středisko bavorské automobilky BMW na testování autonomních vozů u 

Sokolova se přiblížil konečné realizaci. Karlovarský kraj rozhodl, že stavba nebude mít významný vliv na životní 

prostředí. Podle plánů BMW by tak měla stavba polygonu začít v roce 2022 a první testy by měly probíhat od třetího 

čtvrtletí roku 2022. 
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HN: Britské hospodářství rostlo nejpomaleji za šest let. Růst britské ekonomiky v loňském roce zpomalil na 1,4 

procenta z předloňských 1,8 % a její tempo tak bylo nejpomalejší od roku 2012, uvedl britský statistický úřad. Za 

zpomalení páté největší ekonomiky světa stojí podle ekonomů hlavně nejistota spojená s blížícím se brexitem a 

slábnoucí zahraniční poptávka.  

HN: Světové hospodářské klima zažívá ochlazení. Světové hospodářské klima se v letošním prvním čtvrtletí opět 

zhorší, a to již čtvrtý kvartál v řadě. Předpokládá to německý ekonomický institut Ifo, podle něhož index světového 

klimatu klesne na -13,1 bodu – nejníže za posledních více než sedm let. Institut zároveň očekává v příštích měsících 

další ochlazení investic i světového obchodu. 

 

 


