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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 14. února 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N přináší diskuzi na téma nedostatku učňů v České republice. Podle Hospodářských novin stát chystá 

zvýhodnění pro lidi, kteří si budou spořit na důchod. Právo otisklo rozhovor s místopředsedou ČSSD Romanem 

Onderkou, který komentuje rizika spojená s propouštěním státních zaměstnanců. Stát se chce zaměřit na 

prověrky solárních elektráren, podle Státní energetické inspekce řada obnovitelných zdrojů čerpá finanční 

podporu neoprávněně. Lékařské fakulty chtějí navýšit počet přijatých uchazečů. Hodlají tak bojovat 

s nedostatkem lékařů, upozorňuje Mladá fronta DNES.  

Zprávy 

Mf DNES: Poslanci začnou detailně probírat rozšíření EET. Poslanecká sněmovna na osmý pokus dokončila první 

čtení vládní novely zákona o elektronické evidenci tržeb, návrh nyní míří k projednání do rozpočtového výboru dolní 

komory. Novela zákona o EET, která povinnost online evidence tržeb rozšiřuje mimo jiné na řemeslníky, reaguje na 

předloňské rozhodnutí Ústavního soudu, který část zákona zrušil. Stanovisko Hospodářské komory čtěte ZDE. 

HN: Stát hodlá více podporovat spoření na penzi. Ministerstvo financí chystá program, který má motivovat lidi ke 

spoření na důchod. Součástí návrhu by mohlo být například rozšíření daňových úlev pro penzijní fondy a životní 

pojištění nebo osvobození od daně z dividend. Podle návrhu by zaměstnancům mohl přispívat i zaměstnavatel. 

V současné době mají Češi v penzijních fondech uloženo 438,5 miliardy korun. 

Mf DNES: Ceny vyskočily o 2,5 procenta. Meziroční růst spotřebitelských cen v lednu zrychlil na 2,5 procenta 

z prosincových 2 %, výsledky zveřejnil Český statistický úřad. Inflaci táhly zejména rostoucí ceny nájemného, energií, 

alkoholu nebo vybraných potravin.  

HN: Platební bilance skončila přebytkem 38,2 miliardy. Běžný účet platební bilance, který je souhrnem všech 

transakcí české ekonomiky, skončil v loňském roce v přebytku 38,2 miliardy korun. Podle České národní banky se 

jednalo o pátý plusový výsledek v řadě, meziročně pak přebytek klesl o 16 miliard Kč. Podle ekonomů stojí za 

výsledkem zejména slabší koruna i dobrá bilance zahraničního obchodu. 

E15: Kontrolní úřad bude mít zřejmě větší pravomoc. Pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu by se v budoucnu 

mohly rozšířit na obce, kraje nebo vysoké školy. Sněmovna pustila do druhého čtení novelu ústavy a prováděcí novelu 

zákona o NKÚ z dílny Pirátské strany. 

E15: Spotřeba plynu klesla o čtyři procenta. Tuzemská spotřeba zemního plynu podle dat Energetického regulačního 

úřadu v loňském roce meziročně klesla o čtyři procenta na 8,18 miliardy metrů krychlových. Podle Českého 

plynárenského svazu stojí za poklesem spotřeby zejména teplejší počasí v roce 2018. 

https://www.komora.cz/tiskova_zprava/hospodarska-komora-doporucuje-statu-aby-od-1-ledna-2019-drobne-zivnostniky-s-trzbami-do-750-tis-od-eet-osvobodil/
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LN: Španělé chtějí skončit s jádrem. Španělsko hodlá v letech 2025 až 2035 uzavřít všech svých sedm jaderných 

elektráren, oznámilo tamní ministerstvo pro ekologickou transformaci. Ukončení provozu jaderných zdrojů je součástí 

vládního plánu, podle kterého se má veškerá elektřina ve Španělsku od roku 2050 vyrábět výhradně z obnovitelných 

zdrojů. Ty v současnosti tvoří 40 % energetického mixu země, podíl jaderné energetiky je zhruba pětinový. 

 


