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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 18. března 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Právo sděluje, že maturanti letos budou mít u testů z českého jazyka a matematiky o 15 minut času více. Deník 

N se zabývá globálním oteplováním. Podle zjištění Mf DNES Václav Klaus mladší zvažuje založení nové strany. 

Klaus byl v sobotu vyloučen z ODS. Po více než dekádě vyjednávání mezi ČR a Egyptem se rýsuje nevídaná 

výstava staroegyptských artefaktů v Národním muzeu, tvrdí Lidové noviny. Lidé, kteří se nestačili rozvést a s 

novým partnerem počali dítě, nebudou muset absolvovat soudní anabázi a čekat, až jim soud potvrdí otcovství 

dítěte. Podle návrhu ministerstva vnitra nově bude stačit prohlášení, uvádí Hospodářské noviny. E15 se zabývá 

byznysem Radovana Vítka, který má k okamžitému použití připraveno 26 mld. korun. 

Zprávy 

Mf DNES: Realitní makléře čeká síto. Zákonodárci chystají zákon o realitním zprostředkování, který podle vyjádření 

realitních společností zřejmě sníží počet makléřů ze současných 15 tisíc na čtyři tisíce. Realitní kanceláře nová pravidla 

vítají, práci makléře podle nich vykonává řada nekvalifikovaných zprostředkovatelů a profese má špatnou pověst.  

E15: Stát chce zakázat falešné úvěry. Poslanci začnou jednat o změně legislativy týkající se podnikatelských půjček. 

Nově by se zákonem měly regulovat penále a pokuty podobně, jako je to nyní u půjček spotřebitelských. Podle 

navrhovatelů je důvodem změny to, že některé finanční instituce legálně obcházejí dva roky starý zákon o 

spotřebitelských úvěrech tím, že je poskytují jako podnikatelské. 

LN: Hledá se zákon roku i mezery v legislativě. Již podesáté může odborná veřejnost vybrat zákon roku. V anketě, 

nad kterou převzala záštitu Česká advokátní komora a Hospodářská komora, se hledá nejlepší právní předpis, soubor 

zákonů nebo legislativní počin, který má pozitivní dopad na podnikání v ČR. Hlasovat můžete zde.  

Právo: Brabec chce iniciovat vznik uhelné komise. Ministr životního prostředí by chtěl po vzoru Německa iniciovat 

založení uhelné komise. Debatovat by měla o možnosti přechodu z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie, uvedl 

ministr v pořadu Otázky Václava Moravce.  

HN: Stavebnictví se kvůli počasí propadlo o 12,3 procenta. Podle Českého statistického úřadu byla důvodem 

takového propadu vysoká srovnávací základna z loňského ledna, který byl mimořádně teplý a díky kterému stavbaři 

mohli pracovat bez omezení.  

HN: Počet zahájených staveb bytů vzrostl o dvě třetiny. Stavební firmy zahájily v lednu 792 bytů v bytových 

domech. V Praze počet zahájených bytů vzrostl téměř trojnásobně, od roku 2006 byl ale třetí nejnižší. Vyplývá to z 

údajů ČSÚ.  
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Mf DNES: Aukce kmitočtů vynese osm miliard, odhaduje resort. Chystaná aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 

5G v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz by mohla vynést okolo osmi mld. korun. Vyplývá to z materiálu ministerstva 

průmyslu, který má dnes projednat vláda.  

E15: Letiště Praha hlásí rekordní výsledky. Historicky nejvyšší počet odbavených cestujících, kterých loni bylo 16,8 

milionu, se promítl také do rekordních výnosů Letiště Praha. Společnost loni utržila 8,5 mld. korun. Letecké výnosy 

vzrostly o 5,4 %, neletecké o 9,2 %. Provozní zisk dosáhl 4,7 mld. korun. 

E15: Strnadovo strojírenské impérium má zájem o Pilsen Steel. V hledáčku zakladatele společnosti Czechoslovak 

Group Jaroslava Strnada se ocitly plzeňské hutě Pilsen Steel, které vlastní ruský podnikatel Igor Šamis a které ještě 

donedávna financovala ruská státní rozvojová banka Vněšekonombank. „Situaci Pilsen Steel monitorujeme,“ uvedli 

zástupci Czechoslovak Group pro deník. 

HN: Pepperl + Fuchs staví v Trutnově novou továrnu. Německá elektrotechnická společnost Pepperl + Fuchs 

Manufacturing zahájila v trutnovské průmyslové zóně Krkonošská stavbu nové továrny za 200 milionů korun. Hotová 

má být v květnu 2020. Firma do ní přestěhuje výrobu senzorů pro průmyslovou automatizaci z již nevyhovujících prostor 

u sídliště Zelená Louka. Počet zaměstnanců se má zvýšit z 220 na 300.  

E15: Ford v Německu propustí tisíce lidí. Společnost Ford Motor zruší v Německu pět tisíc pracovních míst. Firma 

se snaží obnovit ziskovost svých evropských aktivit. Snížení počtu zaměstnanců v Německu by mělo přinést úsporu ve 

výši minimálně půl mld. dolarů.  

E15: Německé automobilky už v Číně zlevňují. V reakci na rozhodnutí čínské vlády snížit od začátku dubna sazby 

DPH v různých odvětvích vč. zpracovatelského průmyslu výrobci luxusních vozů BMW a Mercedes-Benz sníží ceny 

svých vozů v Číně. Ta je od roku 2009 největším automobilovým trhem světa. 

Mf DNES: USA přišly kvůli protekcionismu o osm miliard. Obchodní války prezidenta Donalda Trumpa v loňském 

roce připravily Spojené státy americké o hrubý domácí produkt v hodnotě 7,8 mld. dolarů. Tvrdí to studie skupiny 

ekonomů z předních amerických univerzit.  

 

 

 


