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Odbor vnější komunikace 

středa, 6. února 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Železničním dopravcům chybějí stovky strojvůdců, upozorňuje E15. Právo píše o pokutě 200 tisíc korun, kterou 

premiérovi Andreji Babišovi vyměřil městský úřad v Černošicích za údajný střet zájmů. Právníci předsedy vlády 

se proti rozhodnutí úřadu odvolali. Hospodářské noviny se věnují končícím fixacím u hypoték. Letos budou 

muset své úvěry na bydlení refinancovat desetitisíce lidí. Ministerstvo zdravotnictví převezme odpovědnost za 

škody způsobené povinným očkováním, upozorňují Lidové noviny. Mladá fronta DNES informuje, že české 

zdravotní pojišťovny začnou proplácet účinnější a šetrnější léčbu rakoviny. Ústí nad Labem chce bojovat proti 

obchodu s chudobou na území města, píše Deník N.  

Zprávy 

Mf DNES: PES má hlídat, co musí podnikatel hlásit. Právní elektronický systém pro podnikatele z dílny Hospodářské 

komory, zpřehledňující podnikatelům jejich povinnosti vyplývající ze zákonů, získává politickou podporu. V pátek 

Hospodářská komora ČR s ministerstvem průmyslu a obchodu podepíše dohodu, jejíž předmětem bude spolupráce právě 

na vylepšování systému. Podrobnosti naleznete ZDE. 

E15: Ekonomiku opět táhla spotřeba domácností. Maloobchodní tržby bez autoprůmyslu loni rostly pátým rokem za 

sebou, meziročně se zvýšily o 4,8 procenta, uvedl Český statistický úřad. Podle expertů i v letošním roce tempo růstu 

tržeb v maloobchodu zůstane na velmi silné úrovni. 

Mf DNES: V Česku je z celé EU nejméně lidí bez práce. Míra nezaměstnanosti v zemích eurozóny zůstala v prosinci 

na hodnotě 7,9 procenta a byla tak nejmenší od roku 2008. V celé Evropské unie pak podíl lidí bez práce ke konci roku 

činil 6,6 procenta, což je nejméně od roku 2000. Podle dat Eurostatu i nadále vykazuje nejnižší míru nezaměstnanosti 

Česká republika – 2,1 %. 

Právo: S nezaměstnaností klesá i počet rekvalifikací. Na třináct tisíc uchazečů o zaměstnání absolvovalo v loňském 

roce některý z rekvalifikačních kurzů. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací byly kurzy zaměřené na získání řidičských 

a profesních průkazů, včetně profesní způsobilosti, následované kurzy počítačových dovednosti, uvedl Úřad práce.  

E15: Dopravci válčí o strojvedoucí. Železniční dopravci se potýkají s vážným nedostatkem strojvedoucích. Jen České 

dráhy postrádají 150 lidí, soukromí dopravci Regiojet a Leo Express chystají náborové kampaně hlavně na sociálních 

sítích. Drážní úřad od začátku roku eviduje pouhých 23 žádostí o vydání licence.  

https://www.pespropodnikatele.cz/
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HN: Český trh s novými auty se dál propadá. Prodej nových aut v České republice v lednu opět klesl, meziročně o 

17 procent na 19 278 vozů. Podle údajů Svazu dovozců automobilů byla v prvním měsíci roku neprodávanější značkou 

Škoda Auto, které nicméně klesl odbyt v porovnání s lednem 2018 o 19,5 procenta. Dvojciferný propad prodejů 

zaznamenaly i další značky včetně Volkswagenu nebo vozů Hyundai. 

HN: Dráhy začnou v brně stavět opravárenskou halu. České dráhy začnou ještě tento měsíc se stavbou opravárenské 

haly v Brně-Maloměřicích. Za 219 milionů korun tak získá státní dopravce zázemí, které mu umožní opravu ucelených 

elektrických souprav InterPanter a RegioPanter. Nová hala by měla být dokončena na podzim příštího roku. 

Mf DNES: Letiště Praha chystá štít proti dronům. Zastavit provoz pražského letiště na několik hodin kvůli dronům, 

jako se to stalo v prosinci loňského roku na londýnském letišti Gatwick, už za pár měsíců nebude možné. Podobný 

incident má vyloučit nový systém elektronické detekce dronů, které by se dostaly do blízkosti ranvejí. Zařízení, které se 

zaměřuje na rádiový signál bezpilotních strojů, vyjde podle Řízení letového provozu na 10 milionů korun. 

E15: České letouny pohlídají polskou hranici. Polská pohraniční stráž si ve výběrovém řízení na dodávku hlídkových 

letadel vybrala české stroje L 410 od kunovické společnosti Aircraft Industries. Za dva letouny vybavené vyhledávací 

a sledovací technikou zaplatí necelých 110 milionů zlotých, zhruba 658 milionů korun. 

Právo: Výdaje na sociální dávky klesají. Výdaje státu na dávky v hmotné nouzi výrazně klesají. Přispívá k tomu 

hlavně rychlý růst mezd a nízká nezaměstnanost. Loni stát lidem v tísni vyplatil 5,35 miliardy korun, což je nejméně od 

roku 2012. Proti letům 2013 až 2015 je pak částka zhruba poloviční. Peníze od státu dostává 111 tisíc lidí. 

Právo: Cizinci se chtějí učit česky. Asociace jazykových škol i jazykové školy hlásí velký zájem o kurzy českého 

jazyka. Čeština se vyšplhala na třetí příčku hned za angličtinou a německým jazykem. Jazykové školy se nicméně rovněž 

potýkají s nedostatkem zaměstnanců, především lektorů. 


