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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 21. února 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Právo, Lidové noviny a Mladá fronta DNES se věnují návštěvě premiéra Andreje Babiše v Bílém domě. Předseda 

vlády se s americkým prezidentem Donaldem Trumpem setká 7. března. Společnost Zásilkovna na jaře vstoupí 

na trh s doručováním balíků a stane se tak konkurentem České pošty, informují Hospodářské noviny. E15 píše 

o vznikajícím fondu na podporu bezhotovostních plateb pro drobné podnikatele. Deník N přináší podrobnosti 

k chystanému přesunu brněnského hlavního nádraží.  

Zprávy 

Mf DNES: Trump zve Babiše do Bílého domu. Americká administrativa prostřednictvím velvyslance USA v ČR 

Stephena Kinga oficiálně potvrdila návštěvu premiéra Andreje Babiše v Bílém domě. Český předseda vlády se s 

americkým prezidentem Donaldem Trumpem setká ve Washingtonu 7. března. Kromě Andreje Babiše se cesty do USA 

zúčastní také podnikatelé. 

E15: Automobilky platí v průměru přes čtyřicet tisíc měsíčně. Průměrná měsíční mzda v automobilovém průmyslu 

loni meziročně vzrostla o 8,7 procenta na bezmála 41 tisíc korun měsíčně, výdělky v sektoru automotive jsou tak o  

31 % vyšší než celostátní průměr. Statistiku zveřejnilo Sdružení automobilového průmyslu, podle něhož loni stoupl i 

počet zaměstnanců v oboru – meziročně o 3,8 % na 133 tisíc. 

HN: Schillerová potvrdila pokyn o odměnách za prověrky. Bývalý ředitel Finanční správy Martin Janeček 

v minulosti vydal pokyn, který umožňoval navázat odměnu berním úředníkům na výši doměřené daně při finančních 

kontrolách. Tuto praxi nová ředitelka GFŘ Tatjana Richterová již zrušila, oznámila na rozpočtovém výboru sněmovny 

ministryně financí Alena Schillerová. Ta přitom dříve podobnou praxi Finanční správy popírala. 

HN: V představenstvu drah skončil Michal Štěpán. Představenstvo Českých drah je od dnešního dne opět 

nekompletní. Ve funkci končí dosavadní náměstek pro obchod Michal Štěpán, jemuž vypršel pětiletý mandát a ve vedení 

státní firmy již pokračovat nechce. Nového člena představenstva Českých drah vybere dozorčí rada podniku 

pravděpodobně v průběhu března. 

E15: Stavba metra D se výrazně prodraží. Do klíčové dopravní stavby – linky D pražského metra – bude muset 

magistrát hlavního města investovat podstatně více peněz, než ukazovaly původní odhady. Společnost Metroprojekt 

náklady na linku D v roce 2010 vyčíslila na 40 miliard korun, nejnovější analýza firmy nicméně hovoří již o 57 

miliardách korun. Zdražení je podle pražského dopravního podniku důsledkem vyšších cen stavebních prací a inflace.  
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E15: Praha chystá rozvodnu za 1,5 miliardy korun. Společnost ČEPS chystá v pražských Čimicích stavbu elektrické 

rozvodny, která má zlepšit energetickou odolnost hlavního města v případě blackoutu. Projekt za 1,5 miliardy korun má 

být podle ČEPSu dokončen v roce 2025. 

HN: Sazby hypoték v lednu stouply na tři procenta. Průměrná úroková sazba hypoték v lednu dále stoupala a dosáhla 

rovných tří procent z prosincových 2,91 %, oznámila společnost Fincentrum Hypoindex. Do bank si v prvním měsíci 

roku přišlo pro hypotéku 4 763 klientů, kteří si v porovnání s prosincem půjčili o 4 miliardy korun méně. 

LN: Senát patrně odmítne zdanění církevních restitucí. Senátoři s největší pravděpodobností zamítnou zdanění 

peněžitých náhrad, které církve dostávají od státu za majetek nevydaný v restitucích. Plénu horní komory parlamentu to 

doporučil garanční ústavně-právní výbor Senátu, stejný postoj už dříve zaujal senátní hospodářský výbor. Plénum horní 

komory bude o zdanění rozhodovat příští středu. 

HN: Pro start-upy je nejlepší Německo, Česko je šesté. Německo je v Evropě nejlepší zemí pro začínající podnikatele. 

Do čela žebříčku se podle společnosti NimbleFins dostalo díky snadnému přístupu ke kapitálu i nízkým nákladům na 

podnikání. Česká republika obsadila šesté místo, před ní skončila ještě Velká Británie, Irsko, Švýcarsko a Estonsko. 

 


