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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 25. března 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Více než třetina lidí se zdokumentovanou vakcinací nemá už dostatek protilátek vůči spalničkám, sděluje Mf 

DNES. Šéf Národní centrály proti organizovanému zločinu tvrdí, že do centrály úřadu se snaží prorůst mafie, 

uvádí Lidové noviny. Právo se vrací k domovní prohlídce bytu, v němž pobývá Jaroslav Faltýnek. Británie spadla 

do brexitové pasti, tvrdí Hospodářské noviny, podle kterých země čelí celonárodní nouzi. E15 upozorňuje, že stát 

splatí velmi drahý dluh z dob krize, přičemž úrokové sazby z desetiletého dluhu v objemu 85 mld. korun 

vystoupaly k šesti procentům ročně. Podle ekonomů ale neumí stát své půjčky časovat ani dnes, během let 2016 

a 2017 spadl úrok za obdobnou půjčku až na pouhého čtvrt procenta ročně, stát si ale přesto peníze na delší 

období nezajistil 

Zprávy 

HN: Babiš jde jednat s rodiči, ČSSD chystá útok na banky. Sociální demokraté chtějí kvůli vyšší rodičovské více 

zdanit banky. Zvažují buď odstupňovanou daň z aktiv ve čtyřech pásmech, přičemž jednotlivá pásma by byla stanovena 

podle velikosti banky, což by podle ministryně práce Jany Maláčové vyneslo 11 mld. korun, nebo zdanění bankovních 

zisků ze současných 19 procent na 25. Sektorové daně odmítla Hospodářská komora. 

E15: Úřad pokutuje kasina za nedostatek krupiérů. Celní správa začala na konci roku pokutovat provozovatele kasin 

za to, že u každého karetního stolu, rulety nebo jiné živé hry nestojí po celou otevírací dobu krupiér. Zatím udělila dvě 

pokuty. V ČR nyní působí přes sedm set kasin s živými hazardními hrami. 

Právo: Firmy letos plánují přidat zaměstnancům v průměru o 4,8 %. Nejvyšší růst mezd chystají společnosti ze 

sektoru obchodu a distribuce – o 6,5 procenta, vyplývá ze studie poradenské firmy PwC. Např. firmy v automobilovém 

průmyslu letos plánují zvyšovat mzdy v průměru o 6 %. Ve finančním sektoru počítají s přidáním v průměru o 5,6 %. 

Právo: Průzkum: podpora průmyslu má souhlas. Více než čtyři pětiny občanů se domnívají, že stát by měl 

podporovat vybraná odvětví domácího průmyslu a služeb. Jasně negativní postoj k subvencím určeným pro tuzemské 

firmy má pouze každý třicátý obyvatel ČR. Vyplynulo to z průzkumu společnosti Empirica. 

HN: Výrobci aut sází na elektrokola. Cílí hlavně na mladé. Na prodeji bicyklů s akumulátorem chtějí vydělat také 

automobilky. Řada z nich proto v poslední době oznámila, že budou vyrábět a prodávat vlastní elektrokola. Mezi nimi 

je nově i Škoda Auto, která představila koncept elektrokola Klement. 

E15: Obuvník Prabos má nižší tržby. Také kvůli nedostatku zaměstnanců výrobce obuvi ze Slavičína utržil loni 332 

mil. korun, meziročně o 17 mil. korun méně. Čistý zisk se přiblížil 25 mil. korun. Firma hodlá více investovat do 

automatizace.  
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E15: ČEZ ESCO zvýšilo tržby o 27 procent. Segment komplexních energetických služeb se stává velmi lukrativním 

byznysem. Potvrzují to výsledky společnost ČEZ ESCO. Podle šéfa firmy Kamila Čermáka roste i zájem o energetický 

management, který na základě sledování a analýzy spotřeby v objektech umožňuje úspory.  

HN: Stát podpoří obnovu 1215 rybníků. Ministerstvo zemědělství a státní podnik Lesy ČR plánují v následujících 

třech letech podpořit rekonstrukci, obnovu, odbahnění nebo stavbu 1215 rybníků či malých vodních nádrží. Ministerstvo 

na to chce dát půl mld. korun ročně, řekl u příležitosti Světového dne vody ministr zemědělství Miroslav Toman. 

E15: Kontroloři hledají stavaře pro své sídlo. Nejvyšší kontrolní úřad spustil výběrové řízení na výstavbu nové 

úřednické budovy v pražských Holešovicích o rozloze sedm a půl tisíce metrů čtverečních. Hodnota stavební zakázky 

přesáhne 570 mil. korun.  

HN: Dopady brexitu na české firmy řeší hlavně autoprůmysl a dopravci. Jedinou možností, jak se na krátkodobé 

dopady brexitu připravit, je pro firmy vytváření zásob ve skladech. Tím, že v ČR naplní sklady zbožím z Británie a na 

ostrovech naopak zbožím z ČR, předejdou problémům s dodávkami a vyhnou se placení cel. Potvrdilo to šetření 

Hospodářské komory mezi jejími členy, průměrné předzásobení firem více provázaných s britským trhem jsou tři až 

čtyři měsíce. 

E15: Hongkong si postaví superostrov. Asijská obchodní velmoc hodlá kvůli nedostatku volných pozemků vybudovat 

jeden z největších umělých ostrovů na světě. Projekt Lantau Tomorrow Vision za 79 mld. dolarů umožní postavit 260 

tis. rezidenčních nemovitostí. 

 


