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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 25. února 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Učitelé kvůli administrativní zátěži a slabé finanční motivaci odmítají třídnictví, píše Právo. Ministerstvo 

spravedlnosti chce více ochránit e-shopy před praxí některých spotřebitelů. Ti často využívají internetový obchod 

jako půjčovnu zboží a do 14 dnů jej vracejí. Deník E15 upozorňuje, že plánované vyšší příjmy státu (zajištěné 

například vyšším zdaněním alkoholu) nebudou stačit na pokrytí rostoucích výdajů státní kasy. Hospodářské 

noviny varují před budoucími problémy dealerů aut. Řada automobilek totiž zvažuje, že začne své vozy prodávat 

napřímo zákazníkům. Lidové noviny se věnují umělému zasněžování lyžařských sjezdovek, které podle 

vodohospodářů zhoršují sucho v krajině. Mladá fronta DNES informuje o záměru Evropské unie zpoplatnit 

likvidaci cigaretových nedopalků.  

Zprávy 

E15: Vyšší daně vynesou státu jen osm miliard. Zdražení tabákových výrobků a tvrdého alkoholu, vyšší zdanění 

hazardu nebo uzákonění nové digitální daně by v příštím roce mohly státu vynést okolo osmi miliard korun. Odhaduje 

to ministerstvo financí, které tyto změny prosazuje. Podle ekonomů ale toto navýšení státních příjmů nepokryje rostoucí 

výdaje, které vláda prosadila. Například jen navýšení důchodů nebo rodičovského příspěvku totiž vyjde na 17 mld. Kč.  

HN: V Česku pracuje nelegálně stále více cizinců. V České republice přibývá nelegálně pracujících cizinců ze zemí 

mimo Evropskou unii. Zatímco v roce 2017 kontroly inspekce práce odhalily 1 900 případů zaměstnávání načerno, loni 

už to byl téměř dvojnásobek. Podle Hospodářské komory je řešením posílení režimů pro přijímání zaměstnanců z třetích 

zemí. Firmy trpící akutním nedostatkem pracovníků tak budou moci legálně využít pracovní sílu z ciziny. Více ZDE 

HN: Důchodová komise mapuje představy o reformách. Nová důchodová komise by měla mít v nejbližších týdnech 

jasnější představu, jakým směrem by se v příštích letech měl ubírat tuzemský penzijní systém. Možnost shody mezi 

politiky, akademiky, zaměstnavateli či odbory by měly naznačit výsledky dotazníku. Všechny zastoupené strany tak 

mohou formulovat své představy o konkrétní podobě důchodové reformy i požadovaných změn penzijního systému. 

E15: Stát vydal první dluhopisy v eurech. Ministerstvo financí po sedmi letech emisí dluhopisů v domácí měně 

uskutečnilo první aukci dluhopisů v eurech. Objem této emise činí 100 milionů eur a průměrný výnos splatný v srpnu 

2021 činí -0,03 procenta. Záporný úrok v praxi znamená, že investoři platí státu za to, že mu půjčí peníze. 

E15: Tatra přechází na speciály. Kopřivnická automobilka Tatra Trucks se chce více zaměřit na zakázky ozbrojených 

a bezpečnostních složek, pozornost tak podle vedení firmy přesune k produkci speciálních vozidel vyrobených na míru 

zákazníkovi. Klíčová je podle společnosti přidaná hodnota, která se díky novému směřování výrazně zvýší. Tatra 

předpokládá, že ročně vyrobí 800 až 1 200 speciálů.  

https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/prace-cizinci/
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Mf DNES: Češi v zahraničních e-shopech utratili 42 miliard korun. Češi v loňském roce v zahraničních e-shopech 

nebo při rezervaci ubytování a letenek utratili meziročně o 41 procent více, celkem se jednalo o 41,8 miliardy korun. 

Vyplývá ze statistik Sdružení pro bankovní karty, podle něhož činila hodnota jednoho nákupu v průměrů 772 korun. 

LN: Kvalita benzinu v Česku padá. Kvalita pohonných hmot je podle České obchodní inspekce nejnižší od roku 2013. 

Podle nejnovějšího namátkového měření ČOI zjistila pochybení u bezmála dvou procent odebraných vzorků benzinu. 

Naopak kvalita nafty je v České republice dle výsledků ČOI bezproblémová. 

HN: Zisk koncernu VW loni vzrostl pouze o 0,7 procenta. Provozní zisk německého automobilového koncernu 

Volkswagen, jehož součástí je také mladoboleslavská Škoda Auto, se v loňském roce podle předběžných údajů 

meziročně zvýšil o 0,7 procenta na 13,92 mld. eur. Podle ekonomů stojí za slabšími čísly dozvuky aféry dieselgate i 

nová metodika měření emisí. VW loni zvýšil dodávky svým zákazníkům o 0,9 %. 


