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Odbor vnější komunikace 

úterý, 19. února 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N rozebírá výrok ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové, že Češi nedostatečně využívají mobilní 

data, která kvůli tomu nezlevňují. Učitelé stále čekají na vyšší odměny, o nichž v březnu rozhodnou zřizovatelé 

jednotlivých škol, píše Právo. E15 informuje o záměru státu více podporovat inovace a výzkum v českých 

firmách. Hospodářské noviny upozorňují na problémy výrobce letadel Aero Vodochody. Výrobci kvůli 

nedostatku zakázek musel 400 miliony korun pomoci majitel Aera – skupina Penta. Lidové noviny varují před 

technických sněhem na sjezdovkách, který podle hydrologů zhoršuje problémy se suchem. Mladá fronta DNES 

přináší podrobnosti případu tuzemské společnosti, která na základě nezákonného principu tzv. letadla měla 

okrást bezmála šest tisíc lidí.  

Zprávy 

HN: Zákony se změní jen dvakrát ročně, slibuje Babiš živnostníkům. Premiér Andrej Babiš slíbil, že se zákony pro 

živnostníky budou měnit maximálně dvakrát ročně. Poukazuje na současný stav, kdy se legislativa mění v desítkách 

případů každý rok a živnostníci se v předpisech složitě orientují. Hospodářská komora na nepřehledné podnikatelské 

prostředí poukazuje dlouhodobě, i proto od ledna spustila projekt Právního elektronického systému, více ZDE. 

E15: Stát zdůrazní výzkum a vývoj. Rostoucí výdaje státu na výzkum nebo výhodnější daňové odpočty pro firmy ve 

prospěch inovací. To jsou hlavní pilíře vládní Inovační strategie pro roky 2019 až 2030, na které stát spolupracuje se 

zástupci byznysu i akademické sféry. V roce 2030 by na inovace měla směřovat 3 % HDP. Podle prezidenta HK ČR 

Vladimíra Dlouhého se jedná o správný krok, firmy by podle něho měly své investice do inovací navyšovat. 

Právo: Výbor pro jádro povede premiér. Vláda změnila statut Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů, 

jeho předsedou bude premiér Andrej Babiš a místopředsedkyní ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. 

Dalšími členy vedení výboru bude vicepremiér Jan Hamáček a vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. 

Cílem orgánu je zajištění dostupné a levné elektřiny pro domácnosti i firmy.  

Mf DNES: Kvůli OKD hrozí Česku arbitráž. Britská firma Jenner & Block, která je likvidátorem společnosti NWR, 

označila převzetí černouhelných dolů OKD českým státem za znárodnění a hrozí České republice arbitráží. Stát loni 

doly převzal prostřednictvím své společnosti Prisko, podle britské firmy tím měla ČR akcionáře připravit o stovky 

milionů eur. Stát je podle vyjádření ministerstva financí připraven bránit se právními kroky. 

HN: Růst Německa v prvním pololetí má být slabý. Německá ekonomika se v první polovině letošního roku bude 

potýkat s potížemi. Zpomalení hospodářského růstu by ale mělo být jen dočasné a v druhém pololetí přijde oživení. Ve 

své prognóze to uvedla německá centrální banka. Ekonomika Německa se ke konci loňského roku jen těsně vyhnula 

recesi. 

https://www.pespropodnikatele.cz/
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Mf DNES: Blokujete náš průmyslový rozvoj, viní Čína USA. Čína obvinila USA, že se snaží blokovat její 

průmyslový rozvoj. Peking tak reagoval na slova amerického viceprezidenta Mikea Pence, podle něhož představují 

čínské technologické firmy bezpečnostní hrozbu. Čínské ministerstvo zahraničí naopak viní Washington z potlačování 

legitimního rozvoje čínských firem.  

E15: Čínský trh s auty pokračuje v pádu. Sedmý pokles v řadě zaznamenal v lednu čínský automobilový trh, 

meziročně klesl o 16 procent na 2,37 milionu prodaných aut. Analytici navíc očekávají propad i v dalších měsících, 

hlavní příčinou problémů je celkové zpomalení čínské ekonomiky a pokles poptávky v malých a středně velkých 

čínských městech. Na vině jsou také vleklé obchodní spory Číny a USA. 

 

 

 

 


