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Odbor vnější komunikace 

středa, 30. ledna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N píše o návrhu třiceti poslanců na změnu prostředí sociálních sítí. Jejich správcům by za mazání 

příspěvků hrozilo i vězení. Společnost Airbnb dobrovolně nabídla Praze, že pro ni bude vybírat a odvádět 

turistický poplatek, informuje E15. Právo se věnuje situaci ohledně brexitu, dolní komora britského parlamentu 

se vyslovila proti odchodu země z EU bez dohody. Finanční úřady dostaly další varování od soudů kvůli 

postupům při vymáhání peněz, sdělují Hospodářské noviny. Lidové noviny sestavily přehled politiků, úředníků 

a lobbistů, kteří se podíleli na pronikání čínského vlivu do ČR. Úřady hledají v České republice zkažené maso 

z Polska. Tamní jatka údajně porážela i nemocné kusy skotu, upozorňuje Mladá fronta DNES.    

Zprávy 

HN: Maláčová s odbory žádá pro Ukrajince vyšší mzdy. Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s odbory 

prosazují, aby zahraniční pracovníci dostávali za práci v ČR 1,2násobek zaručené mzdy dané profese, nebo mzdový 

medián pro jejich obor. Proti plánu se ostře ohradila Hospodářská komora, podle které není myslitelné znevýhodňovat 

české zaměstnance. Více ZDE. 

Mf DNES: Řemeslníci zdražili za dva roky o čtvrtinu. Za řemeslné práce Češi v současnosti zaplatí v průměru o 27 

procent více než v roce 2016, ceny rostou hlavně kvůli nedostatku řemeslníků. Vyplývá to z dat internetového portálu 

Nejřemeslníci.cz, podle kterého na trhu chybí zejména elektrikáři, zedníci nebo truhláři. Dalším důvodem zdražování 

je podle odborníků i fakt, že díky hospodářskému růstu jsou lidé ochotni si např. za rekonstrukci domácnosti připlatit.  

Právo: Řemeslníci budou prokazovat své kvality. První čtyři asociace zastřešené Hospodářskou komorou začaly 

vydávat řemeslníků osvědčení, které bude prokazovat jejich odbornost a kvalitu. Podle viceprezidenta HK ČR Romana 

Pommera tím chce Komora podpořit poctivé pracovníky, skoncovat s nepoctivci a zvýšit prestiž řemesla. Zákaznici si 

tak budou moci pracovníka předem ověřit.  

Mf DNES: Místo bagrů jen hádky. Stavba D11 měsíce stojí. Stavbu dálnice D11 od Hradce Králové k Jaroměři 

čekají průtahy. Důvodem jsou spory Ředitelství silnic a dálnic se stavebními firmami. Společnosti si stěžují, že jim ŘSD 

nepředalo staveniště ve stavu, kdy by se na něm dalo pracovat. Správce silnic například podle nich nedostatečně upravil 

terén po archeologickém průzkumu, stavba 15kilometrového úseku by se tak mohla i o několik let protáhnout.  

Mf DNES: Dvě absence bez omluvy, o půl platu méně. Pokud se poslanec bez omluvy nezúčastní dvou jednacích dnů 

sněmovny nebo zasedání sněmovního orgánu, jehož je členem, přijde o polovinu platu a náhrad. S možností krácení 

výdělku z důvodu neomluvené absence již počítá stávající zákonná úprava, ale dosud nebyl určen orgán rozhodující o 

krácení platů. Tím se nově stane organizační výbor sněmovny, o návrhu bude dolní komora rozhodovat zítra. 

https://www.komora.cz/tiskova_zprava/hospodarska-komora-odmitame-zamer-zvyhodnovat-pracovniky-z-ukrajiny-odporuje-to-principu-rovnych-podminek-za-stejnou-praci-stejnou-mzdu/
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LN: VW propouští. Bude ještě hůř? Počínající ochlazování evropského automobilového trhu má první konkrétní 

dopad, automobilka Volkswagen se chystá propouštět zaměstnance ve svém závodě na Slovensku. Bratislavská továrna 

zaměstnává celkem 14 tisíc lidí a jednalo by se o první propouštění od roku 2009. Kolik zaměstnanců by mělo slovenský 

závod opustit, zatím není jasné. Podle odborníků může krok souviset s celkovou reorganizací koncernové výroby.  

HN: ČEB se zaměří na podporu vývozu zelených technologií. Česká exportní banka se v budoucnu více zaměří na 

podporu vývozu tzv. zelených technologií z České republiky. Kromě financování nabídne tuzemským společnostem 

z oboru obnovitelných zdrojů energie také expertizy při hledání nových trhů. ČEB bude na podpoře firem spolupracovat 

se Svazem moderní energetiky.   

HN: Dovoz z Británie do ČR se kvůli brexitu propadá. Objem dovozu zboží z Velké Británie do České republiky se 

v posledních měsících stále více propadá, v listopadu se import ze Spojeného království do ČR meziročně snížil o 35,9 

procenta. Podle dat ČSÚ se dovoz z Británie postupně snižuje již od ledna loňského roku a mírně klesá i export z ČR 

na ostrovy. Podle ekonomů stojí za horšími čísly zejména obavy z blížícího se brexitu. 

E15: Airbnb začne platit Praze. Společnost Airbnb, která nabízí sdílené ubytování, nabídla Praze, že pro ni bude 

dobrovolně vybírat a odvádět turistický poplatek. Hlavní město by díky tomu nemuselo čekat na schválení novely 

zákona o místních poplatcích a ročně by si městská kasa mohla přilepšit o 160 milionů korun. Airbnb navrhuje poplatek 

ve výši 50 korun na osobu a den. 


