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Odbor vnější komunikace 

úterý, 26. března 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N otiskl rozhovor s hercem a uměleckým ředitelem Dejvického divadla Martinem Myšičkou. Právo se 

věnuje zvyšování rodičovské, která by měla od ledna 2020 vzrůst na 300 tisíc korun. E15 informuje o burzovních 

úspěších společností, které se zabývají byznysem s konopím. Jejich průměrný tržní index jen od počátku 

letošního roku stoupl o polovinu. Skupina Penta jedná o prodeji letiště ve Vodochodech s čínskou státní firmou 

CITIC, píší Hospodářské noviny. Lidové noviny varují před spalničkami, které se šíří po České republice. Mladá 

fronta DNES přináší další podrobnosti v případu vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky 

Martiny Kušnírové.  

Zprávy 

E15: E-neschopenky budou od ledna. Vládní koalice se dohodla na odsunu zavedení e-neschopenek až na leden 

příštího roku, elektronický nástroj měl původně začít fungovat už od července současně se zrušením karenční doby. Za 

skutečně plnohodnotné fungování e-neschopenek, které by podnikatelům reálně kompenzovalo Komorou kritizované 

zrušení karenční doby, dlouhodobě bojuje Hospodářská komora. Více čtěte ZDE. 

HN: Důvěra v českou ekonomiku v březnu klesla. Důvěra v českou ekonomiku v březnu podle údajů Českého 

statistického úřadu klesla na 97 bodů z březnových 98,2 bodu, slabší hospodářský vývoj očekávají podnikatelé i 

domácnosti. Jedinou výjimkou jsou stavební firmy, které pro další měsíce předpokládají dobré ekonomické výsledky. 

E15: Stavebníci mají zakázky na devět měsíců. Tuzemské stavebnictví letos meziročně vzroste o 3,2 procenta a 

v příštím roce si polepší o 1,7 %, vyplývá ze studie analytické společnosti CEEC Research. Tuzemské stavební firmy 

mají zajištěné zakázky v průměru na devět měsíců dopředu, velkým problémem nicméně podle CEEC zůstává 

nedostatek pracovní síly.  

Mf DNES: Pražce spolkly víc než asfalt. Stavby nových a opravy starých silnic, železničních tratí a dalších druhů 

dopravní infrastruktury stály v loňském roce 80 miliard korun, informoval Státní fond dopravní infrastruktury. Více než 

polovina této sumy směřovala do výstavby železnic. Naopak budování vodních cest podle statistik vázlo. Z očekávané 

investiční spotřeby 1,2 mld. Kč pro vodní infrastrukturu se většina peněz vrátila do rozpočtu SFDI jako nevyužitá. 

HN: Penta chce prodat letiště Číňanům. Investiční skupina Penta jedná o prodeji areálu letiště ve středočeských 

Vodochodech s čínskou státní společností CITIC. Penta již devět let plánuje vybudování letiště, které by ve 

Vodochodech konkurovalo pražské Ruzyni a náklady odhaduje na čtyři miliardy korun. Záměr na přestavbu areálu na 

komerční letiště ale naráží na odpor okolních obcí.  

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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HN: Zahraniční dluh ČR loni klesl o 14,8 miliard. Zahraniční dluh České republiky ke konci loňského roku činil 

4,355 bilionu korun, meziročně se tak podle dat ČNB snížil o 14,8 miliardy korun. Zahraniční dluh tak představoval 

81,9 % tuzemského HDP. 

HN: Vlaky a autobusy zvýšily přepravu, také díky slevám. Veřejnou dopravou cestuje stále více lidí, vlaky a 

autobusy v ČR loni využilo celkem 530 milionů pasažérů – meziročně o 17 mil. více. Statistiku zveřejnilo ministerstvo 

dopravy, podle něhož k růstu cestujících přispěly také nové státní slevy na jízdném pro studenty a důchodce.  

 


