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Odbor vnější komunikace 

středa, 20. března 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Sociální demokracie popírá sama sebe, reaguje na změnu postoje ministryně práce a sociálních věcí předseda 

vlády Andrej Babiš. Maláčová totiž prostřednictvím sociálních sítí vzkázala, že se pokusí najít osm miliard na 

vyšší rodičovskou, která by se vyplácela zpětně, a to navzdory tomu, že její kolega Hamáček na koaliční radě 

navrhl, aby se zvýšený rodičovský příspěvek vyplácel pouze rodičům novorozenců od dalšího roku, upozorňují 

Hospodářské noviny. Podle Lidových novin šéfa antimonopolního úřadu znevěrohodňuje vyšetřování mýtné 

kauzy. Právo tvrdí, že policie se po razii na ÚOHS zajímá i o rekonstrukci Národního muzea. České vysoké školy 

trápí velký podíl těch, kteří studium nedokončí, upozorňuje Deník N. Šéf pražských muslimů vyzval k ozbrojení 

a obraně mešit, varuje Mf DNES. E15 se zabývá situací polostátní energetické firmy ČEZ. Chceme růst až o šest 

miliard korun, to jsme neoznámili 11 let, uvedl šéf firmy Daniel Beneš. 

Zprávy 

E15: Trh životního pojištění láká nové hráče. Pojišťovny v loňském roce vybraly na pojistném v životním pojištění 

43,9 mld. korun, oproti předchozímu roku o 200 mil. více. Bylo to však stále ještě o 2,7 mld. korun méně než v roce 

2011. Vyplývá to ze statistik České asociace pojišťoven. 

E15: Majitelé lesů žádají miliardové dotace. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR chtějí po státu na 

příští rok pro lesníky pět mld. korun na obnovu lesa po kůrovcové kalamitě. Uvedl to předseda sdružení František 

Kučera. Letos mají lesníci k dispozici 1,15 mld. korun, oproti loňsku dvojnásobek. 

Právo: Stavaře straší nedostatek lidí. Po loňském více než osmiprocentním růstu čeká stavební trh v roce 2019 

pravděpodobně mírné zpomalení, a to zejména kvůli nedostatku pracovních sil. Nejvíce scházejí zedníci a obkladači.  

E15: RegioJet se chystá na trať Brno-Bohumín. Dopravce RegioJet potřebuje do poloviny prosince sehnat třicet 

strojvedoucích a celkem 160 zaměstnanců na obsluhu rychlíkové linky z Brna do Bohumína. Trať převezme od Českých 

drah na dalších deset let.  

LN: ČEZ propustí až tisíc lidí. Hospodářské výsledky polostátní energetické firmy ČEZ se odrazí také v chystaných 

úsporách. Šéf skupiny ČEZ hodlá propustit až tisíc lidí. Pro firmu v současné době pracuje 31 tisíc zaměstnanců.  

HN: Češi kupují stále více šperků ze zlata a stříbra. Pokračující růst ekonomiky loni pocítili i výrobci a prodejci 

šperků z drahých kovů. Puncovní úřad loni opatřil ochrannou značkou 1,1 mil. kusů zlatých šperků (2,074 tuny), zatímco 

o rok dříve to bylo 940 tis. Počet stříbrných šperků loni stoupl na 1,13 mil (8,17 tuny). 
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HN: Zoner software dosáhl zisku 13 milionů korun. Brněnská společnost loni zvýšila tržby o 22 mil. korun na 155 

mil. a ze ztrátového hospodaření se dostala do zisku 13,3 mil. korun, což je nejlepší výsledek za posledních pět let. 

E15: Potahy na autosedadla. Strakonická firma Adient, která vyrábí autotextilie, pracuje na pletenině, která 

napodobuje umělou kůži alcantara. Vyvíjí také pratelné potahy pro vozy určené pro sdílení aut a testuje možnosti 3D 

pletení. Podnik s 360 zaměstnanci utržil ve finančním roce 2016/2017 zhruba 1,41 mld. a dosáhl provozního zisku 141 

mil. korun. Za loni skončený finanční rok budou výsledky podobné.  

E15: Start-up shání peníze na vývoj léku proti rakovině. Tuzemská začínající firma Machavert, která vyvíjí lék na 

rakovinu, se blíží fázi testování na lidech. Do klíčové etapy pro schválení látky jako léčiva má projekt, který spustila 

skupina kolem vědce Jakuba Stazsak-Jirkovského, posunout už třetí kapitálová injekce. Zhruba čtyřletý vývoj léku 

dosud vyšel investory na více než sto mil. korun.  

HN: Británie hlásí rekordně nízkou nezaměstnanost. Britští zaměstnavatelé v období za tři měsíce do konce ledna 

najímali nové síly nejrychlejším tempem za poslední tři roky. Počet zaměstnaných osob stoupl o 222 tisíc, což přispělo 

ke snížení míry nezaměstnanosti na 3,9 procenta.  

Právo: Londýn žádá Unii o odklad brexitu. Britská vláda se rozhodla požádat EU o dvouleté prodloužení pro 

dojednání podmínek odchodu Spojeného království z EU. Zatím není jasné, jak na britskou žádost zareaguje Unie. Včera 

totiž znovu zazněly hlasy požadující od Britů vysvětlení, jak chtějí odklad využít. 

 


