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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 18. července 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Hospodářské noviny upozorňují na rostoucí počet kontrol ilegálního zaměstnávání cizinců. 

Prohřešků se dopouštějí firmy hlavně ve stavebnictví, zpracovatelském průmyslu, velkoobchodě  

a maloobchodě. Podle E15 stát nestíhá přiznávat penze. Před pěti lety potřebovala ČSSZ na 

zpracování žádosti o starobní důchod měsíc, loni to bylo už o dva týdny více. ČR čelí výpadku 

dodávky léků, chybí 42 nenahraditelných léčivých přípravků, přibližuje Mf DNES. Lidové noviny 

přinášejí příběh Ľudovíta Matláka, který se ocitl jako bílý kůň v čele firem Tomáše Horáčka 

obviněného v kauze nemocničních zakázek. Ochránci zvířat chtějí porážky na jatkách přenášet na 

web, píše Právo. 

Zprávy 

E15: Novela o rozšíření EET rozděluje senátory. Senátní ústavně-právní výbor doporučil schválení novely, 

jež rozšiřuje EET na další obory podnikání, např. na řemeslníky a lékaře. Naproti tomu výbor pro hospodářství 

stejný návrh neschválil. Hospodářská komora navrhuje drobné živnostníky od EET osvobodit, více ZDE 

E15: Češi jsou nespokojeni s platy, práci ale nemění. Tři pětiny pracujících nejsou spokojeny se svým 

výdělkem, zjistil červnový průzkum CVVM. Více než tři čtvrtiny lidí ale chtějí ve stávající práci zůstat, o změně 

zaměstnání uvažuje jen 15 % lidí. 

E15: Menší firmy razí nové formy práce. Zhruba každý šestý zaměstnaný má zkušenost s prací na dálku 

či z domova, každý sedmý sdílel své pracovní místo, ukazuje studie o nových formách zaměstnávání 

Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Nové formy zaměstnávání zavádějí více menší firmy.  

HN: Přibývá cizinců pracujících načerno. Celní správa provedla loni 759 kontrol zaměřených na ilegální 

zaměstnávání cizinců, u poloviny případů nahlásila podezření z porušení zákona o zaměstnanosti, týkalo se 

více než 700 cizinců. Legální zaměstnávání cizinců přitom umožňuje Režim Ukrajina.  

Mf DNES: Dálnice D3 je ve skluzu. Stavba za sedm mld. korun nabírá podle ŘSD zpoždění asi tři týdny 

oproti harmonogramu. Část zpoždění podle ŘSD navíc vznikla tím, že sdružení firem včas nedokládalo 

realizační dokumentaci stavby.  

HN: CzechToll spustí 22. září předregistraci do systému. Společnost CzechToll, která má v konsorciu  

s firmou SkyToll od příštího roku provozovat v ČR výběr mýtného, spustí 22. září předregistraci vozidel do 

nového systému. O měsíc dřív k tomu spustí kampaň, jejíž podobu představí tento pátek.   

https://www.komora.cz/press_release/hospodarska-komora-doporucuje-statu-aby-od-1-ledna-2019-drobne-zivnostniky-s-trzbami-do-750-tis-od-eet-osvobodil/
https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/prace-cizinci/rezim-ukrajina/
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Právo: Prodeje aut v Evropě klesají, nejvíc ve Švédsku a v Česku. Prodeje osobních aut v ČR v červnu 

poklesly o 15,5 %, ve Švédsku dokonce o 52 %. 

LN: Zájem o hybridy a elektroauta roste. Prodej nových elektromobilů na českém trhu v prvním pololetí 

stoupl o pětinu na 324 aut s čistě elektrickým pohonem. Prodej aut s hybridním agregátem kombinujícím 

spalovací motor s elektromotorem vzrostl o 93 % na 3674 vozů.  

HN: Senátní výbor podpořil změny v pobídkách. Senátní hospodářský výbor doporučil Senátu schválit 

Hospodářskou komorou navržené změny v systému investičních pobídek. Podle vládní předlohy by se 

pobídky měly zaměřit na projekty s vyšší přidanou hodnotou. Senát má novelu schvalovat příští středu.   

Právo: ČD Cargo vydalo dluhopisy za miliardu. Peníze, získané z prodeje dluhopisů, nákladní železniční 

dopravce použije k financování svých záměrů, na nákup nových lokomotiv a nákladních vozů. Podobný 

záměr mají i České dráhy, které letos v květnu vydaly emisi dluhopisů za téměř 13 mld. korun. 

HN: Výrobci ložisek ZKL se v pololetí dařilo. Brněnskému strojírenskému koncernu ZKL stouply v pololetí 

tržby meziročně o tři procenta na 567,6 mil. korun. O 28 % na 77,1 mil. firmě narostl zisk před zdaněním. 

Firma je největším výrobcem velkorozměrových soudečkových, spec. a dělených ložisek ve střední Evropě.  

HN: Plzeňský Doosan dodá turbíny do Peru. Plzeňská společnost Doosan Škoda Power dodá do Peru 

dva bloky parních turbín o celkovém výkonu 110 MW pro budovanou elektrárnu v rafinerii státní společnosti 

Petroperú. Pro firmu je to v daném regionu dosud největší elektrárenská instalace.  

HN: ČSAD Hodonín loni utržila 1,5 miliardy a snížila ztrátu. Dopravní firmě ČSAD Hodonín loni rostly 

tržby o 131 mil. na 1,47 mld. korun a snížila ztrátu z předloňských 4,1 mil. na 700 tis. korun. Společnost 

provozuje autobusovou a nákladní dopravu a má také malou síť čerpacích stanic. 

HN: PVK loni meziročně stouply tržby i zisk. Pražské vodovody a kanalizace loni zvýšily meziročně zisk 

o šest procent na 517,8 mil. korun. Tržby se firmě, do které loni majetkově vstoupila městská Pražská 

vodohospodářská společnost (PVS), zvýšily zhruba o 5,5 % na 7,4 mld. korun. 

Právo: Strojírny nikdo nekoupil. Elektronická dražba společnosti ČKD Blansko Strojírny byla neúspěšná, 

nepřihlásil se do ní žádný zájemce. Vyvolávací cena byla 138 mil. korun. Firma navazovala na ČKD Blansko, 

mezinárodně známou svými slévárenskými výrobky, vodními elektrárnami a karuselovými stroji.  

HN: Rakousko bude vodíková velmoc, slibuje šéf lidovců Sebastian Kurz. Pokud v zářijových volbách 

vyhraje bývalý kancléř, na vývoj a zavádění vodíkových pohonů během následujících 10 let chce vyčlenit 500 

milionů eur. Kurz také slibuje, že do roku 2025 bude Rakousko mít hustou síť vodíkových stanic. 

E15: Apple testuje výrobu ve Vietnamu. Americká technologická společnost Apple se chystá zahájit 

zkušební výrobu bezdrátových sluchátek AirPods ve Vietnamu. S odvoláním na zdroje obeznámené se 

situací to uvedl server Nikkei Asian Review. 


