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Odbor vnější komunikace 

pátek, 22. března 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Češi za léky utratí 25 miliard ročně. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv jimi plýtvají, tvrdí Mf Dnes. Lidové 

noviny varují: kvůli suchu v řadě obcí dojde pitná voda. Hospodářské noviny se zabývají byznysem Milana 

Kratiny, spolumajitele firmy Accolade, která patří mezi nejrychleji rostoucí firmy v Evropě. Po únorovém 

verdiktu Ústavního soudu, že zákon, který vlastníkům reklamních tabulí nařídil je odstranit, je v pořádku, vzdali 

provozovatelé nelegálních billboardů žaloby na stát a začali je odstraňovat, sděluje Právo. Každý třetí 

bitcoinomat na světě vyrobila firma z ČR. Společnost General Bytes provozuje už 1391 přístrojů, uvádí E15. 

Zprávy 

Právo: Firmy ignorují zápis skutečných vlastníků. Jen necelá pětina z 523 tisíc obchodních společností v ČR 

figurujících v obchodním rejstříku splnila zákonnou povinnost zapsat do registru své skutečné vlastníky. Do konce 

loňského roku tak mohly učinit dobrovolně a bezplatně, nyní je to ale už povinné a za poplatek 1000 korun.  

E15: E-neschopenky by měly být až od ledna, míní Maláčová. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) by chce 

zavést elektronické neschopenky ne od letošního 1. července, ale až od ledna příštího roku. Prezident Hospodářské 

komory Vladimír Dlouhý včera požádal premiéra, aby se kvůli neschopnosti MPSV připravit e-Neschopenku odsunul 

také zrušení karenční doby. Více podrobností ZDE 

E15: Nábytkářské firmy dosáhly rekordní výroby. Zboží za 46,3 mld. korun vyrobily loni nábytkářské společnosti v 

ČR. Meziročně to představuje vzestup o 3,7 %. Tržby z prodeje nábytku vzrostly rovněž o 3,7 % na  37,7 mld. korun. 

Na zahájení veletrhů For Habitat to uvedl tajemník Asociace českých nábytkářů Tomáš Lukeš. 

Mf DNES: Investiční bonanza je u konce. Ekonomický růst i nedostatek pracovníků vedly loni k rekordním firemním 

investicím. Objem peněz, které firmy vynaložily na výstavbu nových hal či nákup strojů, stoupl více než o desetinu. 

Šetření Komorový barometr, které mezi svými členy provedla Hospodářská komora, ukazuje, že zvýšení úrokových 

sazeb o půl procentního bodu, které může letos nastat, by vedlo k omezení investic u 12 % firem. 

Právo: Plné ruce práce s brexitem mají i mnohé české firmy. Na odluku Velké Británie a EU se s předstihem začala 

připravovat i část českých firem. Z nedávného šetření Hospodářské komory ČR mezi jejími členy vyplynulo, že některé 

firmy už informovaly své odběratele v Británii o tom, že kvůli pravděpodobným problémům s dodávkami nebudou 

schopny garantovat dohodnuté termíny. 

E15: Slovenská nezaměstnanost klesá. Míra nezaměstnanosti na Slovensku v únoru mírně klesla, a to na 5,16 procenta 

z 5,26 procenta v lednu. Nezaměstnanost v zemi je sice vyšší než v ČR, drží se ale blízko novodobých minim, tvrdí 

tamní ústředí práce, sociálních věcí a rodiny.  

https://www.komora.cz/tiskova_zprava/zruseni-karencni-doby-a-zavedeni-eneschopenky-by-se-mohly-odlozit-o-odklad-pozadal-predsedu-vladu-prezident-hospodarske-komory/
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Právo: Spolek pro vývoj baterií. Konsorcium evropských společností v čele s německou automobilkou Volkswagen 

a švédským výrobcem baterií Northvolt zakládá unii pro baterie zaměřenou na výzkum a vývoj bateriových článků. Ve 

spolku budou pracovat průmyslové a výzkumné subjekty ze sedmi členských zemí EU. Cílem je shromažďovat know-

how v oblasti výroby bateriových článků, včetně výzkumu surovin, výrobních technologií, ale také recyklace baterií. 

Mf DNES: České řeky jsou plné zákeřných mikroplastů. Devět z deseti vzorků vody z Vltavy a Labe obsahovalo 

malé kousky plastů. Ty se mohou lidem dostat do trávicího ústrojí i do krve. Nejvíce mikroplastů – 18 kusů v litrovém 

vzorku – bylo ve vodě poblíž výpustě čistírny odpadních vod v Ústí nad Labem-Neštěmicích.  

 

 


