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Odbor vnější komunikace 

úterý, 19. března 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Podle Hospodářských novin mobily zakazuje stále více škol. Lidové noviny tvrdí, že pašeráci k přepravě drog 

začali využívat klasické poštovní balíky. Možné ovlivnění desetimiliardového tendru na výběr mýtného není 

jediné, o co se policie v kauze kolem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zajímá. Podle nových zjištění 

deníku Právo se detektivové zajímají minimálně o dalších dvacet veřejných zakázek. Mf DNES upozorňuje na 

nákladný život předsedy antimonopolního úřadu Petra Rafaje. Deník N analyzoval facebooková hlášení Andreje 

Babiše. Tuzemské firmy začínají vnímat horší časy. Nový byznys jim v lednu přibyl nejpomaleji od roku 2012, 

na letošek čekají pokles poptávky až o patnáct procent, sděluje deník E15. 

Zprávy 

Mf DNES: Politici „zkracují“ pracovní dobu. ČSSD chce na popud odborářů zaměstnancům zkrátit pracovní dobu 

ze 40 na 37,5 hodin týdně při zachování stávající mzdy. Nyní bude o tom vést programové diskuse. Podle sociálních 

demokratů Češi tráví v práci hodně času.  

Mf DNES: Na kratší týden není dobrá doba, tvrdí firmy. Povinné zkrácení pracovní doby se většině českých firem 

moc nezamlouvá. Jen 16 procent firem s tím podle šetření Hospodářské komory nemá problém. Naopak 37 procent 

velkých firem hlásí, že by je tento krok poškodil. U středně velkých firem je to dokonce polovina.  

HN: Ukrajince odrazuje dlouhé čekání na česká víza. Zdlouhavé vyřizování dvouletých zaměstnaneckých karet 

českými úřady zneužívají polské pracovní agentury, které českým firmám slibují pracovníky z Ukrajiny do měsíce. 

Hospodářská komora, která usiluje o další zkrácení procesů Režimu Ukrajina, před tímto nelegálním zaměstnáváním 

firmy varuje. Hrozí jim totiž velké pokuty a popotahování úřady. 

HN: V průmyslu stouply ceny o 3,6 procenta. Ceny průmyslových výrobců v ČR v únoru meziročně vzrostly o 3,6 

procenta. Zvýšily se i ceny v ostatních odvětvích, a to u zemědělských výrobců o 8,2 procenta, stavebních prací o 4 

procenta a služeb pro podniky o 2,4 procenta.  

E15: Tuzemské podniky vyhlížejí horší časy. Domácí firmy bojují s rostoucími mzdovými náklady navýšením cen, 

nicméně ty zdaleka nárůst nákladů nepokryjí, upozorňuje Asociace exportérů. Zatímco exportéři zvýšili své ceny zhruba 

o dvě procenta, mzdy rostly čtyřikrát tolik. Tempo jejich růstu přitom nemusí zvolnit ani letos. Odboráři požadují další 

růst mezd o 7 až 9 procent. 

LN: Češi na chvostu elektromobility. ČR je v přijímání elektromobility na chvostu Evropy a jen tak se na tom nic 

nezmění. Premiér Andrej Babiš po skončení druhého kolokvia o budoucnosti českého autoprůmyslu prohlásil, že dotace 

pro elektromobily nezavede.  
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Právo: Důchodcům dalších 900, rodičům 300 tisíc. Vládní ANO a ČSSD se včera dohodly na dalším růstu důchodů 

a navýšení rodičovského příspěvku od ledna 2020. Důchody by se měly zvýšit o 900 korun měsíčně, rodičovský 

příspěvek se zvedne z 220 tis. na 300 tis. korun. Obě změny zvýší výdaje státního rozpočtu o dalších 11 mld. korun 

ročně.  

Právo: Stát dá obcím miliardu na výstavbu bytů. Na výstavbu sociálních a dostupných bytů pro lidi v nouzi letos 

poputuje ze Státního fondu rozvoje bydlení jedna miliarda korun. V roce 2020 stát rozdá tři miliardy.  

Mf DNES: Rejdaři mají na dosah stamilionové dotace. Roky skomírající nákladní plavba na českých řekách má nyní 

šanci na největší obnovu lodního parku za poslední desetiletí. Na nové ekologické motory, radary pro bezpečné vyhýbání 

nebo na výměnu plášťů trupu poputuje 260 mil. korun z veřejných peněz.  

HN: Kabinet vyřešil dvojí zdanění s Tchaj-wanem. Vláda schválila návrh na zamezení dvojího zdanění s Tchaj-

wanem. Podle předlohy bude potřeba nový zákon, protože ČR Tchaj-wan za stát neuznává. ČR má uzavřeno přes 80 

smluv o zamezení dvojího zdanění.  

Mf DNES: Lennova zeď: Umělecké vzkazy míru jako připomínka svobody. Malostranskou Lennonovu zeď včera 

pomalovalo novými obrazy a nápisy několik umělců z ČR i ze zahraničí. Hospodářská komora touto akcí zahájila letošní 

oslavy 30 let svobody a svobodného podnikání.  

HN: Toyota vyvíjí lunární vůz s velkým dojezdem. Japonská kosmická agentura JAXA a automobilka Toyota 

společně vyvíjí průzkumné vozidlo na povrch Měsíce. Vůz s přetlakovou kabinou a lidskou posádkou bude mít dojezd 

10 tisíc kilometrů. 

 

 


