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Odbor vnější komunikace 

středa, 20. února 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Ministr zahraničí Tomáš Petříček připustil přijetí syrských sirotků z Řecka, píše Právo. Deník N se věnuje 

zvyšujícímu se počtu vlků ve volné přírodě v ČR. E15 informuje o spuštění služby Apple Pay v České republice. 

Jen za prvních 24 hodin prostřednictvím zařízení firmy Apple lidé utratili miliony korun. Hospodářské noviny 

upozorňují na povinné zveřejňování skutečných majitelů firem, v případě porušení pravidla hrozí společnostem 

statisícové pokuty. Lidové noviny přináší podrobnosti mezinárodní konference k jaderné energetice, která se 

zítra uskuteční ve sněmovně. Mladá fronta DNES varuje před epidemií spalniček, která se šíří Evropou.  

Zprávy 

E15: Český HDP letos poroste o tři procenta. Růst české ekonomiky v letošním roce dosáhne tří procent, pokud 

nebude ohrožen mezinárodní obchod tvrdým brexitem nebo celními válkami. Na základě své nejnovější prognózy to 

předpokládá Hospodářská komora, která zároveň vyzývá české firmy, aby neodkládaly klíčové investice do inovací a 

digitalizace. Podrobnosti čtěte ZDE.  

LN: Platbu kartou vezme i truhlář. V České republice vzniká aliance spravující speciální fond zaměřený na podporu 

bezhotovostních plateb řemeslníků a drobných podnikatelů. Cílem projektu, na němž spolupracují vydavatelé platebních 

karet, ministerstvo průmyslu a obchodu a zaměstnavatelské svazy, je finančně podpořit malé podnikatele k přijímání 

bezhotovostních plateb. Ti zatím pořízení terminálů odkládali kvůli vysokým poplatkům. 

HN: Textilkám rostly tržby. Náklady na mzdy ale mnohem rychleji. Tržby v textilním a oděvním průmyslu rostou 

nepřetržitě již devět let v řadě, loni české firmy podnikající v tomto oboru utržily 56,5 miliardy korun – meziročně o tři 

procenta více. Rychleji než obrat – o 8,5 % – ale rostly v oděvním a textilním průmyslu mzdy, což snižovalo ziskovost 

firem. Statistiku zveřejnila Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu. 

HN: Počet Čechů v penzijních fondech se blíží milionu. Počet účastníků doplňkového penzijního spoření, které od 

roku 2013 nahradilo penzijní připojištění, loni meziročně vzrostl o 27 procent na 967 tisíc. Podle Asociace penzijních 

společností v roce 2018 stoupl objem takto spořených peněz v porovnání s předchozím rokem o 43 % na 42,7 miliardy 

korun. Podle ekonomů zájem Čechů o zajištění na důchod stoupá díky dobré ekonomické situaci. 

Mf DNES: Letos by měla začít dražba pro sítě 5G. V letošním druhém pololetí by měla začít aukce kmitočtů pro 5G 

sítě, v níž Český telekomunikační úřad zájemcům nabídne frekvence uvolněné přechodem na televizní standard DVB-

T2. Podle ministerstva průmyslu a obchodu by se dražby mohli zúčastnit investoři nejen z Evropy, ale také z Jižní Koreje 

nebo USA. 

https://www.komora.cz/news/dlouhy-odkladani-investic-firem-by-mohlo-byt-pro-cr-horsi-nez-tvrdy-brexit-hk-cr-letos-ocekava-3-rust/
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LN: Lukačovič odchází ze Seznamu. Majitel tuzemské internetové jedničky Seznam.cz Ivo Lukačovič opouští pozici 

předsedy představenstva společnosti a nadále nebude ani jeho řadovým členem. Chce se více věnovat svým globálním 

projektům, zejména aplikaci pro předpověď počasí Windy.com. I nadále nicméně Ivo Lukačovič zůstává jediným 

majitelem Seznamu. 

Právo: Shoda na snížení emisí kamionů. Evropský parlament a Rada EU se dohodly na snížení emisí nákladních 

automobilů a autobusů, do roku 2030 má podle plánu objem vypouštěných škodlivin v porovnání se současností 

klesnout o 30 procent. Evropské sdružení výrobců automobilů lobbovalo za mírnější opatření, možnosti snižování emisí 

je podle něj u nákladní dopravy složitější než u osobních vozů. 

LN: Honda končí s výrobou v Británii. Japonská automobilka Honda Motor plánuje do roku 2021 uzavřít svůj závod 

v britském městě Swindon, o práci tak přijde zhruba 3 500 zaměstnanců. Šéf automobilky Takahiro Hačigo uvedl, že 

rozhodnutí nesouvisí s brexitem, ale s globálními změnami v celém autoprůmyslu. 

 

 


