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Odbor vnější komunikace 

pátek, 25. ledna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Vedení ČSSD navrhuje zkrátit název strany na „Sociální demokracie“. Řadoví členové jsou proti, píše Právo. 

E15 se zabývá rozsáhlými finančními problémy internetového obchodu s módou Zoot. Hospodářské noviny 

přináší rozhovor s Janem Zadákem, někdejším globálním viceprezidentem společnosti Hewlett-Packard. 

Dálniční známky v ČR by měly v příštím roce skončit a nahradí je elektronické platby, informují Lidové noviny. 

Mladá fronta DNES se věnuje středeční schůzce prezidenta Miloše Zemana s ministrem kultury Antonínem 

Staňkem, podle informací deníku měla hlava státu ministrovi kultury slíbit politickou podporu výměnou za 

odvolání šéfa národní galerie Jiřího Fajta.   

Zprávy 

HN: Přijmeme řidičku. Českým dopravním podnikům a firmám chybí tisíce řidičů a situace již začíná přímo ohrožovat 

jejich fungování. Dopravci se snaží potenciální uchazeče o práci motivovat vysokými mzdami, náborovými příspěvky 

a stále častěji oslovují také ženy. Firmám s pracovníky od roku 2016 v rámci Režimu Ukrajina pomáhá Hospodářská 

komora. Ta již vyřídila 2 748 žádostí o pracovníky, kteří mají v ČR vykonávat řidičskou profesi. 

E15: Boom českých automobilek končí. České automobilky v loňském roce popáté v řadě překonaly roční rekord 

v produkci, když vyrobily 1,437 milionu vozů – meziročně o 1,7 procenta více. Podle prezidenta Sdružení 

automobilového průmyslu Bohdana Wojnara už nicméně odvětví automotive v ČR naráží na své limity, zejména kvůli 

plně vytíženým kapacitám a nedostatku pracovních sil. V letošním roce proto SAP očekává pokles výroby. 

LN: Dálniční známky asi skončí příští rok. Ministerstvo dopravy dokončilo návrh zákona, který by změnil způsob 

platby za užívání dálnic pro osobní automobily. Řidiči by od roku 2020 podle resortu dopravy neměli na čelní skla lepit 

klasické papírové známky, dálniční kupon zaplatí přes internet a kontrolu podle registrační značky zajistí dopravní 

kamery. Ve hře je kromě změny úhrady za užití dálnic i zdražení poplatků, od roku 2021 na 2 000 korun za roční kupon. 

E15: Stát z EET získal meziročně více peněz. Elektronická evidence tržeb loni do veřejných rozpočtů podle údajů 

ministerstva financí přinesla 12,3 miliard korun, meziročně o 4,4 mld. Kč více. Loňský výsledek je o 600 milionů korun 

lepší, než původně resort financí předpokládal.  

Mf DNES: Bosch letos investuje miliardu. Českobudějovická firma Robert Bosch, která patří do skupiny největšího 

výrobce komponentů do automobilů, chce letos investovat jednu miliardu korun. Polovina částky půjde podle vedení 

společnosti do výstavby nových prostor, zbývající částku pak firma utratí za nové stroje. Robert Bosch zaměstnává přes 

3 800 lidí a od loňska buduje vývojové a technologické centrum. 
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E15: Poštovní spořitelna by mohla zaniknout. Banka ČSOB zvažuje, že své služby bude poskytovat výhradně pod 

vlastní značkou. Marketingová značka Poštovní spořitelny se tak od roku 2020 pravděpodobně spojí s ČSOB. Hlavním 

důvodem změny je úspora nákladů. 

Právo: Komise žaluje Česko kvůli štítkům budov. Evropská komise poslala Českou republiku k unijnímu soudu, 

protože země nezajistila řádné vystavení certifikátu energetické náročnosti v budovách. Na nesprávné provedení 

požadavků příslušné směrnice byla Praha upozorněna už v roce 2015 a následně dalšími oficiálními dopisy. Pokud 

soudní rozhodnutí posvětí Evropská komise, může rozhodnout o finančním postihu ČR.  

Mf DNES: Evropa už nevěří, že bude lépe. V klíčových zemích eurozóny podle dat Eurostatu klesá důvěra 

v ekonomiku. Index PMI, který měří podnikatelskou náladu, v lednu poklesl na nejnižší úroveň za pět a půl roku. 

Důvodem je podle ekonomů zpomalující hospodářský růst Německa i problémy dalších západoevropských států. Na 

vině je podle analytiků také slábnoucí spotřebitelská poptávka v Číně a Velké Británii. 

 


