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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 7. února 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Vězeňská služba chce do cel nasazovat placené informátory, píše Právo. Deník N se věnuje potenciálním hrozbám 

pro Českou republiku ze strany čínských technologických firem. Mladá fronta DNES přináší průzkum týkající 

se počtu spáchaných dopravních přestupků. Nejméně trestných bodů loni nasbírali Pražané. E15 informuje o 

změnách v českém autoprůmyslu, který se v příštích letech podle odborníků musí zaměřit na elektromobily. 

Hospodářské noviny varují před rizikovými firemními dluhopisy, které mohou nezkušeným investorům způsobit 

velké finanční škody. Lidové noviny upozorňují na zpomalování české ekonomiky, která nutí vládu 

k rozpočtovým škrtům.  

Zprávy 

LN: Pomalejší ekonomika nutí vládu škrtat. Schválené výdaje příliš zrobustněly na to, aby je státní rozpočet v roce 

2020 utáhl bez velkých škrtů, uvedla včera na koaliční radě ministryně financí Alena Schillerová. „Bude to velký 

problém. Jen zvýšení rodičovského příspěvku vychází na 11 miliard, do toho další navýšení důchodů za 6,6 miliardy,“ 

uvedl předseda vlády Andrej Babiš. Vláda proto zřejmě omezí také investice.  

Mf DNES: Nákupy o svátcích. Poslanci budou v příštích týdnech rozhodovat o tom, zda se zákaz prodeje o státních 

svátcích rozšíří. Komunisté, lidovci a ČSSD prosazují zákaz prodeje o všech státních svátcích, část poslanců ANO a 

ODS pak podporuje výjimku pro velkoobchody. TOP 09 prosazuje úplné zrušení zákazu. Proti regulaci otevírací doby 

vystupuje Hospodářská komora, která již v roce 2016 iniciovala ústavní stížnost. 

Právo: Průmysl kvůli úbytku zakázek zpomalí. Průmyslová výroba v České republice v roce 2018 meziročně vzrostla 

o tři procenta a posílila pátým rokem v řadě. Podle ekonomů ale sektor průmyslu naráží na své limity a v dalších 

měsících očekávají zhoršující se čísla, zejména vlivem zpomalující německé ekonomiky. I proto podle analytiků klesl 

v prosinci objem nových průmyslových zakázek meziročně o 4,7 procenta. 

HN: Stavební výroba v Česku se loni meziročně zvýšila o 8,4 procenta. Podle dat ČSÚ se dařilo pozemnímu 

stavitelství, které vzrostlo o 8,6 %, i inženýrskému, které přidalo 8 %. V samotném prosinci stavebnictví meziročně 

stouplo o 3,9 %. Počet zahájených bytů loni meziročně zvýšil o 5,1 % na 33 121 bytů a počet dokončených bytů o  

18,5 % na 33 868. 

Právo: Lidé už z nouze stavějí i z méně kvalitního materiálu. Kvůli nedostatku stavebního materiálu zákazníci berou 

zavděk i materiálem s nižší kvalitou. Podle výrobců se ani letos situace nezlepší. Podle výrobců letos bude ještě značný 

nedostatek téměř všech typů materiálů. Příští rok se to ale zlomí, protože velcí stavbaři a developeři nemají kde stavět. 
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Právo: Zahraniční obchod skončil v přebytku 132 miliard. Kladné saldo tak bylo o 30,8 mld. nižší než o rok dřív. 

Vývoz se meziročně zvýšil o 3,5 %, dovoz o 4,6 %, oznámil Český statistický úřad. Na výsledku se pozitivně podepsal 

především vývoz počítačů a elektronických a optických přístrojů.  

HN: Věřím, že se vše prověří, říká Schillerová o odměnách za doměřenou daň, které popírala. Ministryně financí 

Alena Schillerová poprvé veřejně připustila, že někteří úředníci finanční správy byli odměňováni za to, že firmám 

neuznávali vykazované daňové odpočty na vývoj a výzkum. Praxi chce Schillerová nechat prošetřit. Za viníka označila 

bývalého šéfa Finanční správy Martina Janečka. 

Mf DNES: Penzijní systém je už dva roky v přebytku. Díky dobré ekonomické kondici a růstu mezd v loňském roce 

skončil český důchodový systém v přebytku 22 mld. korun. Důchodový systém skončil v kladných číslech druhým 

rokem po sobě, předtím byl od roku 2009 v deficitu. Data zveřejnilo ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Právo: Pravidla pro začínající řidiče se výrazně zpřísní. U začínajících řidičů má být po dobu dvou let ode dne, kdy 

získali řidičský průkaz, snížena na polovinu hranice celkového počtu bodů, při jejímž dosažení přijdou o řidičské 

oprávnění. Počítá s tím návrh nového bodového systému ministerstva dopravy. 

HN: Letadel nad Českem přibývá, dispečeři ale chybí. Řízení letového provozu hlásí podstav. V současnosti ve 

státním podniku slouží přibližně 230 řídících letového prostoru, proto hledá posily. Nástupní plat dispečera je 70 tisíc 

korun. Pokud má všechny kvalifikace a odsloužená léta, může se jeho výdělek blížit ke 150 až 200 tisícům korun.  

Právo: Severní Makedonie zamířila do NATO. Severomakedonský ministr zahraničí Nikola Dimitrov podepsal včera 

v Bruselu s velvyslanci členských států NATO protokol o přistoupení své země k této organizaci. Dokument, který 

Severní Makedonii otevírá cestu k tomu, aby se stala třicátým členem aliance, musí ještě ratifikovat parlamenty všech 

států NATO. 

 


