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Odbor vnější komunikace 

úterý, 9. dubna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N mapuje falešné zprávy, kterými dezinformátoři před eurovolbami zahltili mailové schránky 

Čechů. Lidové noviny a Právo se věnují odchodu Dana Ťoka z funkce ministra dopravy. Český trh 

s byty je ve velkém ovlivněn investičními nákupy, upozorňuje E15. Hospodářské noviny představují 

plány státu, jak ulevit podnikatelům od administrativní zátěže. Mladá fronta DNES přináší podrobnosti 

k případu napadení muže z Bruntálu skupinou Romů.  

Zprávy 

E15: Návrh odborů zvýšit minimální mzdu naráží. Odbory navrhují růst minimální mzdy od ledna o dalších 

1 650 Kč na rovných 15 000 Kč. Podle Hospodářské komory jsou požadavky ČMKOS neakceptovatelné, růst 

minimální mzdy dlouhodobě neodpovídá růstu produktivity tuzemské ekonomiky. Takový nárůst minimální 

mzdy navíc podle Komory přinese citelné zdražování. Více ZDE 

Právo: Bez práce je jen 227 tisíc lidí. Nezaměstnanost v České republice v březnu klesla na rovná tři 

procenta z únorových 3,2 %, sdělil Úřad práce ČR. Během března tak klesl počet nezaměstnaných o dalších 

14 tisíc na 227 tisíc, což je nejnižší číslo od roku 1997.  

HN: Průmysl i stavebnictví se vrátily k růstu. Průmyslová produkce i stavební výroba v České republice 

se v únoru po lednovém poklesu vrátily k růstu. Průmyslová výroba se ve druhém měsíci roku meziročně 

zvýšila o 1,5 procenta, stavební sektor pak o 5,8 %. Čerstvá data zveřejnil Český statistický úřad. 

HN: Dan Ťok odchází z vlády, nechce už být v politice. Ministr dopravy Dan Ťok včera oficiálně oznámil 

svůj odchod z vlády, podle svých slov již nechce působit v politice. Dan Ťok byl nejdéle sloužícím ministrem 

dopravy v historii České republiky, jméno jeho nástupce zatím při jednáních nepadlo. Média spekulují o 

předsedovi Dopravní sekce Hospodářské komory Emanuelu Šípovi.  

E15: Trh s byty je plný investorů. Až polovinu nových bytů v České republice skupují investoři a spekulanti, 

jen v loňském roce se v Praze podle odhadů developerů a poradenských firem takto prodalo 1 500 

z celkového počtu 5 000 prodaných bytů.  

HN: Spojené kartáčovny hlásí tržby 935 milionů korun. Pelhřimovská společnost Spojené kartáčovny 

vykázala za minulý rok tržby ve výši 935 milionů korun. Český výrobce zubních kartáčků Spokar a úklidových 

nebo malířských potřeb podle vedení firmy dosahuje více než 930milionových tržeb v posledních letech 

stabilně. Do svého rozvoje firma jen loni investovala 55 milionů korun. 

https://www.komora.cz/tiskova_zprava/hospodarska-komora-k-min-mzde-kvuli-odborarum-dojde-ke-zdrazovani-lide-si-priplati-za-obedy-uklidove-a-ubytovaci-sluzby-i-servisovani-aut/


 

 

 2 

Mf DNES: Praha začne stavět nové mosty do roku 2022. Vltavu v širším centru Prahy v příštích letech 

překlenou nové mosty. Radní magistrátu hlavního města zadali autorům podoby Dvoreckého mostu a lávky 

mezi Holešovicemi a Karlínem vypracování projektové dokumentace. Za ni Praha zaplatí přes 160 milionů 

korun, oba nové mosty se pak začnou stavět v roce 2022. 

LN: Důvěra investorů v eurozónu roste. Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny se v dubnu vyšplhala na 

nejvyšší úroveň od loňského listopadu, k jejímu nárůstu podle analytiků přispěly zejména známky oživování 

hospodářské aktivity v Číně. Výsledky zveřejnila společnost Sentix, podle níž index důvěry v dubnu vzrostl 

na mínus 0,3 bodu z březnových mínus 2,2 bodu. 

 

 


