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Odbor vnější komunikace 

středa, 9. ledna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Dozorující státní zástupkyně nařídila nový přezkum trestního spisu v případu bývalého úředníka pražského 

magistrátu Ivo Matese a jeho údajné korupce, píše Právo. Premiér Andrej Babiš chce, aby v příštím roce vzrostly 

důchody o 900 korun, nikoliv o 700, jak se původně plánovalo. Pro rozpočet by to znamenalo o zhruba sedm 

miliard vyšší výdaje, upozorňuje E15. Hospodářské noviny se věnují vládní strategii pro zavádění inovací a 

nových technologií v České republice. Podle zjištění Lidových novin se prezident Miloš Zeman chystá v rámci 

své návštěvy Maďarska zavítat také do tamní jaderné elektrárny Paks, na jehož rozvoji se podílí ruská firma 

Rosatom. Mladá fronta DNES přináší statistiku dopravních nehod v ČR za loňský rok, kdy na českých silnicích 

přišlo o život 565 lidí.  

Zprávy 

LN: Za smrt v práci dostane rodina statisíce navíc. Pozůstalí, jejichž blízcí zemřeli při plnění práce, by mohli dostat 

vyšší jednorázové odškodnění. Počítá s tím novela zákoníku práce. Zatímco odbory požadují odškodnění 600 tisíc korun, 

Hospodářská komora prosazuje trojnásobek současné úrovně, tedy 720 tisíc korun. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

ale chce pozůstalým přiznat jen sto tisíc korun navíc. Odškodnění vyplácí pojišťovna, u které je zaměstnavatel pojištěn. 

Právo: Odpor proti zákazu předjíždění kamionů sílí. Ke kritice zákazu předjíždění nákladních vozidel ve všední dny 

se k Hospodářské komoře a sdružení autodopravců Česmad začali se svými výhradami připojovat i někteří poslanci. 

Hospodářská komora mj. upozorňuje, že po zákazu jízdy kamionů v levém pruhu bude rychlost na silnici i v levém 

pruhu určovat nejpomalejší vozidlo.  

HN: Patentový úřad už nezamítá shodné ochranné známky, podnikatelé si je musí ohlídat sami. Firmy si musí 

nově kontrolovat, zda si jejich ochrannou známku nehodlá zaregistrovat někdo jiný. Do konce loňského roku přitom 

registraci shodných ochranných známek kontroloval Úřad průmyslového vlastnictví. Pokud podnikatel nepodá námitku, 

bude podle novely o ochranných známkách shodná známka zaregistrována. 

E15: Průmysl v listopadu zpomalil. Průmyslová výroba v ČR loni v listopadu zpomalila meziroční růst na 4,8 

procenta. Meziměsíčně byla po vyloučení sezonních vlivů vyšší o 0,9 procenta. Vyplývá to z dat Českého statistického 

úřadu.  

E15: Stavebnictví stagnovalo. Stavební výroba podle údajů ČSÚ v ČR v listopadu meziročně stagnovala po říjnovém 

růstu o 10,4 procenta. Zatímco produkce v inženýrském stavitelství v listopadu vzrostla o 1,5 procenta, v pozemním 

stavitelství naopak meziročně klesla o 0,7 procenta. 
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V Česku připadá na 10 tisíc zaměstnanců 101 robotů. Česká republika je v robotizaci pracovní síly nad světovým 

průměrem, zaostává ale například za sousedním Slovenskem. V ČR podle studie banky HSBC připadá na 10 tisíc 

zaměstnanců 101 robotů, celosvětový průměr činí 74 robotů. Na Slovensku je pak tento poměř oproti tuzemsku o třetinu 

vyšší a v Německu dokonce trojnásobný. Celosvětovým lídrem v robotizaci je pak dle HSBC Jižní Korea. 

HN: Měsíc navíc za podání digitálního daňového přiznání. Poslanci Pirátské strany navrhují o měsíc prodloužit lhůtu 

pro podání daňového přiznání pro ty, kteří se rozhodnou využít jeho elektronickou formu. Návrh v rámci novely 

daňového řádu má motivovat podnikatele k většímu využívání digitálního odevzdání dokumentu, které loni tvořilo jen 

asi pětinu všech podaných daňových přiznání.   

E15: Loni se prodalo méně aut. Prodej nových osobních aut na českém trhu loni poklesl o 3,7 procenta na 261 437 

vozů a nepřekonal tak rekordní rok 2017, kdy automobilky prodaly o deset tisíc vozů více. V samotném loňském prosinci 

trh klesl o 27 procent, uvedl Svaz dovozců automobilů. 

E15: Nejvíce od státu dostalo na činnost hnutí ANO. Přes půl miliardy korun vyplatil loni stát na příspěvcích 

politickým stranám a hnutím. Je to asi polovina proti roku 2017, kdy stát navíc platil úspěšným stranám příspěvek na 

úhradu nákladů za volby do sněmovny. Zhruba čtvrtinu z celkem 560 milionů vyplacených korun získalo vládní hnutí 

ANO. 

Mf DNES: Pinkasův palác vydražila PPF Reality. Pinkasův palác na pražské Kampě vydražila před Vánoci za 480 

milionů korun společnost PPF Reality patřící do holdingu PPF Petra Kellnera. Vyvolávací cena při dražbě objektu byla 

o deset milionů korun nižší a zúčastnily se jí celkem dvě společnosti. V budově jsou již navrženy nové byty i další 

prostory ke komerčnímu využití. 

E15: Svaz podnikatelů má nového šéfa. Novým prezidentem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR se stal bývalý 

pražský zastupitel a náměstek primátora Jiří Nouza. Ve funkci vystřídal dosavadního šéfa svazu Václava Matyáše, který 

organizaci vedl od roku 2004 a který i nadále zůstane ve vedení SPS.  


