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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 4. února 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Podle zjištění Deníku N řada exekutorů vlastní firmy i komerční nemovitosti, přestože jim to zakazuje zákon. 

Lidové noviny varují před nárůstem počtu dívek, které si přivydělávají erotickými službami. Podle psychologů 

mladé ženy hledají inspiraci na internetu. Zálohování PET lahví by bylo podle českých výrobců minerálních vod 

pro spotřebitele spíše komplikací než výhodou, píše Právo. E15 se věnuje novému dotačnímu programu 

ministerstva průmyslu a obchodu. Tzv. seed fond má podpořit začínající podnikatele. Finanční správa podle 

Hospodářských novin přiznala odměny pro úředníky za doměřování daní. Mf DNES představuje výsledky testu 

na dálnici D5, podle něhož čeští řidiči mezi sebou nedodržují bezpečnou vzdálenost.  

Zprávy 

Mf DNES: Vláda chce kvůli zrušení superhrubé mzdy víc snížit daně. Vláda chystá výraznější snížení daní, než 

s jakým původně počítala v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy. Podle ministryně financí Aleny Schillerové by se 

sazba daně z příjmu mohla snížit z dnešních 19 procent. Návrh chce resort financí spojit s reformou veřejného 

zdravotního pojištění. Podle pravicové opozice bude ale snížení daně znamenat výpadek ve státním rozpočtu. 

LN: Firmy tiše přecházejí na euro. Řada tuzemských velkých firem postupně přechází na platby v eurech, podle 

šetření České národní banky se v ČR realizuje až 20 procent firemních plateb právě v eurech a podíl se od roku 2012 

zvýšil na dvojnásobek. Hospodářská komora upozorňuje na rozdíl mezi velkými a malými firmami, které společnou 

měnu zatím příliš nevyužívají. Pro menší společnosti by euro v současné chvíli mohlo znamenat vysoké náklady. 

Mf DNES: Ať nový jaderný zdroj postaví ČEZ s garancí státu. Nový jaderný zdroj v České republice by měla stavět 

společnost ČEZ s nějakou formou garance státu, uvedla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. O konkrétní 

podobě státní záruky i o přesném modelu financování chce MPO ještě dále jednat. 

E15: Škoda loví dělníky v Chorvatsku. Mladoboleslavská Škoda Auto se rozhodla pro nábor nových zaměstnanců 

v Chorvatsku. S potenciálními zájemci o práci v závodech Škody se vedení společnosti sešlo ve čtyřech chorvatských 

městech. Automobilka chce zaměstnat celkem 400 Chorvatů, zejména v dělnických pozicích, a slibuje, že jim po 

odečtení nákladů na bydlení a dopravu z výplaty zbyde tisíc eur. 

HN: Aero Vodochody propustí desetinu lidí. Firmě vypadla zakázka na vrtulníky Black Hawk. Největší tuzemský 

výrobce letadel Aero Vodochody letos propustí okolo 200 lidí, což odpovídá 10 procentům všech zaměstnanců. Firmě 

vypadla jedna z nejdůležitějších zakázek – podle informací HN americká zbrojařská společnost Sikorsky zrušila 

objednávku kokpitů pro vrtulníky Black Hawk. Podle vedení firmy stojí za propouštěním i organizační změny ve výrobě. 
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Mf DNES: Dálniční známky od roku 2021: dražší a elektronické. Vláda dnes projednává zavedení elektronických 

dálničních známek, znamenalo by to konec klasických papírových kuponů. Ministerstvo dopravy, které návrh zákona o 

pozemních komunikacích připravilo, počítá také s navýšením poplatku za užití tuzemských dálnic.  

HN: Smartwings a ČSA loni přepravily 8,8 milionu lidí. Skupina Smartwings Group, kam vedle mateřské firmy 

Smartwings patří i České aerolinie, loni přepravila 8,8 milionu lidí. Počet pasažérů se tak meziročně zvýšil o 7,5 

procenta. Pravidelné linky Smartwings využilo v roce 2018 přes 3 mil. cestujících, linkami ČSA pak cestovalo 2,7 mil. 

lidí. Další cestující pak využili charterové lety. Tržby za loňský rok skupina Smartwings odhaduje na 30 mld. Kč. 

HN: Volný obchod s Japonskem. Od pátku platí obchodní dohoda mezi Evropskou unií a Japonskem, podpisem 

smlouvy vznikla největší zóna bezcelního obchodu na světě. Dohoda se vztahuje na průmyslové výrobky, zemědělskou 

produkci i služby a pokrývá třetinu globálního trhu. Smlouva podle ekonomů pomůže i vzájemnému obchodu mezi 

Českou republikou a Japonskem. Jen za posledních deset let se vývoz z tuzemska do Japonska zdvojnásobil.  


