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Odbor vnější komunikace 

středa, 23. ledna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Francie a Německo podle Deníku N podepsaly smlouvu, která by měla být výrazným posunem v evropské 

integraci. Ministerstvo dopravy dokončilo návrh nového bodového systému, informuje Právo. E15 upozorňuje 

na úpadek plzeňské hutní společnosti Pilsen Steel, její dluhy přesahují pět miliard korun. Hospodářské noviny 

se věnují novele insolvenčního zákona, kterou schválili poslanci. Ta by měla být podle předkladatelů vstřícnější 

k dlužníkům. Lidové noviny píší o zlevňování bytů v České republice. Jedinou výjimkou je hlavní město, kde 

ceny nemovitostí stále rostou. Mladá fronta DNES varuje před nárůstem násilí na českých školách. Podle České 

školní inspekce stoupá počet napadení učitelů ze strany žáků.  

Zprávy 

HN: Firmy budou platit první tři dny nemoci, ale bojí se zhoršené pracovní morálky. Zaměstnanci budou dostávat 

náhradu mzdy už od prvního dne nemoci, poslanci přehlasovali senátní veto novely zákoníku práce. Pokud návrh, který 

ruší tzv. karenční dobu, podepíše prezident, začne změna platit od července. Zaměstnavatelé v čele s Hospodářskou 

komorou varují, že opatření povede k nárůstu fiktivní nemocnosti a zatíží české firmy, více ZDE. 

HN: Den daňové svobody bude 23. června. Den daňové svobody letos v České republice připadne podle výpočtu 

poradenské společnosti Deloitte na 23. června. Daňoví poplatníci tak budou v letošním roce na odvod daní pracovat 174 

dní, tedy o jeden den méně než loni. Jako den daňové svobody se označuje pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá 

mzda na konto občana, do té doby jeho celý příjem připadá státu. Přibližně stejně jsou na tom letos Němci a Slovinci. 

LN: Nováková řeší energošmejdy. Tisíce lidí v České republice čelí nekalým praktikám obchodníků s energiemi a 

Energetický regulační úřad řeší přes deset tisíc stížností ročně. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto chystá změny 

zákonů, které by podobným praktikám zabránily. Zástupci velkých energetických firem se k tématu sešli se šéfkou 

resortu průmyslu Martou Novákovou a shodli se, že je nutné proti této praxi důrazně zakročit.  

Právo: Počítač používá už polovina zaměstnanců. Polovina tuzemských zaměstnanců používá počítač jako svůj 

pracovní nástroj, bez nějž se při výkonu svého povolání neobejde, a skoro 43 procent z nich je zároveň připojeno 

k internetu. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu, podle kterého 83 procent tuzemských společností provozuje 

vlastní webové stránky, 19 % z nich pak jejich prostřednictvím prodávají své produkty. 

Mf DNES: Praha postaví další mosty přes Vltavu. Ještě letos se začne stavět nová Trojská lávka a do konce volebního 

období i nový Dvorecký most přes Vltavu, zároveň by měly být zahájeny přípravy další spojnice pražských břehů mezi 

Holešovicemi a Karlínem. Oznámil to náměstek pražského primátora Adam Scheinherr, který odhalil i další plány 

magistrátu. Chystá se rekonstrukce Libeňského mostu nebo obnovení tramvajové dopravy na Václavském náměstí.  

https://www.komora.cz/tiskova_zprava/v-senatu-zvitezil-rozum-odborne-vyhrady-a-reflexe-reality-hospodarska-komora-poslancum-doporucila-nasledovat-senatory-a-karencni-lhutu-zachovat/
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Mf DNES: Soud poslal do konkurzu další Světlíkovu firmu. Krajský soud v Ostravě poslal do konkurzu další z firem 

strojírenského holdingu podnikatele Jana Světlíka Vítkovice Revmont Engineering, insolvenční návrh na sebe podala 

sama firma. Společnost uvedla, že eviduje více než 130 věřitelů a závazky v objemu 29 milionů korun, které není 

schopna splácet. Firma Vítkovice Revmont Engineering se zabývá kompletní realizací staveb na klíč. 

Mf DNES: Číňané postaví lázně u Brna do sedmi let. Za téměř 380 milionů korun prodal Jihomoravský kraj pozemky 

pro výstavbu lázeňského komplexu v Pasohlávkách na Brněnsku čínskému partnerovi, smlouvu svými podpisy stvrdili 

zástupci čínské společnosti RiseSun a firmy Thermal Pasohlávky. Investice do lázeňského resortu u vodní nádrže Nové 

Mlýny podle společností dosáhne jedné miliardy korun a lázeňský komplex by měl být hotov do sedmi let. 

Mf DNES: MasterCard musí zaplatit pokutu 570 milionů eur. Evropská komise vyměřila vydavateli platebních 

karet MasterCard pokutu ve výši 570 milionů eur, v přepočtu 14,6 mld. Kč, za porušování hospodářské soutěže. Firma 

podle verdiktu v rozporu s antimonopolními pravidly EU omezovala možnosti obchodníků využívat výhodnějších 

podmínek, které na trhu nabízejí banky.  

 

 


