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Odbor vnější komunikace 

středa, 22. května 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Hospodářská komora se postavila proti plánovanému ztížení zaměstnávání na dohodu o provedení 

práce. Podniky by u zaměstnanců musely nově kontrolovat přesný počet odpracovaných hodin – 

včetně práce z domova nebo služebních cest. Počítá s tím novela zákoníku práce, uvádí Hospodářské 

noviny. Podle Lidových novin stát chce zrychlit výstavbu přehrad. Právo se zabývá hlasováním 

vedení Prahy o metru D. Deník N připomíná, že Evropané jdou podeváté volit své poslance. 

Mezinárodní studie prokázala, že za zápachem, na který si roky stěžovali Němci ze saské strany 

Krušných hor, nestojí české podniky. Ministerstvo životního prostředí nevydalo automobilce Daimler 

pole potřebné pro výstavbu skladu náhradních dílů v Úžicích u Prahy.  

Zprávy 

HN: Zkrácené úvazky přinesou firmám více papírování. Hospodářská komora se v legislativním procesu 

snaží zaměstnavatele ubránit před novými administrativními povinnostmi, které chce na podniky uvalit 

Ministerstvo práce a sociálních věcí v novele zákoníku práce. Ta má ztížit zaměstnávání lidí na dohodu o 

provedení práce, přičemž podniky by nově musely evidovat přesný počet odpracovaných hodin – včetně 

práce z domova nebo služebních cest. 

Mf DNES: Zájem o brigády je větší než loni. Zatímco nabídka brigádnických míst je srovnatelná s loňskou, 

zájemců o brigády je více. Největší poptávka je po práci v administrativě, nejméně žádané jsou manuální 

práce. Mzda brigádníků letos vzrostla, v Praze dosahuje až 250 korun za hodinu, v Ostravě 90 až 150 korun.  

E15: Zdanění pojišťoven vynese 10,5 miliardy. Ministerstvo financí odhadlo výnos z chystaného zdanění 

finančních rezerv, které si musí povinně vytvářet necelá padesátka pojišťoven na českém trhu. V přespříštím 

roce by to bylo 7,9 mld. korun a v roce 2022 pak částka 2,6 mld. Návrh je součástí sazbového balíčku, proti 

kterému v meziresortním připomínkovém řízení vystoupila Hospodářská komora. 

HN: Textilka Veba Broumov jde do reorganizace. Věřitelé schválili reorganizační plán firmy Veba 

Broumov, která patří k největším českým textilkám. Plán počítá se zachováním výroby a pracovních míst. 

Věřitelé by při reorganizaci měli dostat zpátky pět až 52 % hodnoty pohledávek – celkem 322 mil. z 846 mil. 

korun. Novým vlastníkem Veby by se měl stát podnikatel Otakar Moťka, který skoupil pohledávky za 410 mil.  

HN: OHL ŽS byla loni po třech letech ztrát v zisku. Brněnská stavební společnost OHL ŽS vykázala za 

zisk čtyři mil. korun. Tři předcházející roky byla ve ztrátě, naposledy za rok 2017 372 mil. korun. Firmě se v 

loňském roce o 20 % zvýšily tržby, které dosáhly 5,9 mld. korun. OHL ŽS v loňském roce odevzdala 404 

obchodních nabídek a získala nové zakázky za 7,7 mld. korun. Dokončila 76 staveb v hodnotě 7 mld. korun.  
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HN: Janeček rozjíždí značku kosmetiky na bázi konopí. Podnikatel a miliardář Karel Janeček investoval 

do vzniku nové české kosmetické značky Canneff. Její produkty na bázi konopí v Praze představila firma 

CB21 Pharma a uvedla je jako první v zemích EU na český trh. Janeček se skupinou investorů a vědců 

založil firmu CB21 Pharma loni na podzim.  

Právo: Havlíček se kvůli Pilsen Steel sejde s velvyslancem. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček 

se kvůli nevyrábějícím plzeňským hutím a kovárnám Pilsen Steel, jež jsou v insolvenčním řízení, v nejbližších 

dnech sejde s ruským velvyslancem. Ministr to řekl po včerejším jednání s odboráři firmy. Jediným vlastníkem 

firmy je ruský podnikatel Igor Šamis.  

E15: Obřímu projektu Daimleru hrozí debakl. Ministerstvo životního prostředí zamítlo vynětí 44 ha 

pozemků potřebných pro stavbu velkoskladu automobilky Daimler ze zemědělského půdního fondu. Němci 

chtěli z budoucí největší tuzemské logistické haly v Úžicích u Prahy zásobovat světový trh náhradními díly. 

Proti verdiktu se nelze odvolat. 

HN: Mall bude mít distribuční centrum ve Slovinsku. Internetový obchodník Mall Group chce během 

následujících dvou let vybudovat distribuční centrum ve Slovinsku. Z něj bude pokrývat i chorvatský a 

maďarský trh. Firma zatím všechny trhy obsluhuje z jediného logistického centra v Jirnech u Prahy. Výši 

investice firma nesdělila. Velikost centra má být v první fázi 20 tisíc metrů čtverečních. 

E15: Britské ocelárny míří pod nucenou správu. Druhý největší britský výrobce oceli British Steel je na 

pokraji kolapsu a potřebuje finanční pomoc od vlády. V ohrožení je tak kolem 25 tisíc pracovních míst. Tvrdí 

to agentura Reuters a televize Sky News s odvoláním na své zdroje. British Steel se snaží od vlády získat 

půjčku ve výši 30 milionů liber na běžný provoz. 

HN: Světová ekonomika vzroste jen o 3,2 procenta. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD) včera snížila odhad letošního růstu světové ekonomiky na 3,2 procenta z 3,3 procenta 

předpovídaných v březnové prognóze. Na ekonomiku má podle ní negativní vliv především obchodní napětí. 

V příštím roce však OECD nadále počítá se zrychlením hospodářského růstu na 3,4 procenta. 


