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Odbor vnější komunikace 

úterý, 9. července 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Tři pětiny samoživitelek si nemohou finančně dovolit poslat své děti na prázdninové pobyty, 

upozorňuje Právo. Deník N se věnuje úspěchu amerických vědců, kterým se podařilo vyléčit myši 

nakažené virem HIV. E15 píše o rostoucím počtu cizinců, kteří v ČR pracují načerno. Hospodářské 

noviny informují o vládní krizi a možném odchodu ČSSD z koalice. Lidové noviny varují před útoky 

pedofilů na internetu. Šéf ÚOHS Petr Rafaj jmenuje podle Mf DNES do klíčových postů v úřadu své 

příbuzné a známé.  

Zprávy 

Mf DNES: Auta táhla zahraniční obchod i průmysl. Vývoj průmyslu v ČR zůstal v květnu podle dat ČSÚ 

nadále solidní, když si meziročně polepšil o 3,2 %. Dařilo se také zahraničnímu obchodu, jehož přebytek se 

meziročně zvýšil o 17,2 mld. na 24,4 mld. Kč. Podle ekonomů za dobrými výsledky stojí zejména výroba 

v tuzemských automobilkách. Naproti tomu stavebnictví v ČR stagnovalo, když meziročně rostlo o 0,2 %. 

LN: České hospodářství čekají horší časy. Vývoj tuzemského průmyslu zůstal v květnu pozitivní, i když se 

mu zcela nevyhýbají známky oslabování zahraniční poptávky. Podle analytiků tuzemský zpracovatelský 

sektor zatím odolává německému hospodářskému ochlazování. Zejména vlivem nižšího počtu pracovních 

dní ale ekonomové očekávají za červen meziroční propad průmyslové výroby. 

HN: Firmám se uleví, část jejich povinností úřady zruší. Podnikatelům by během následujících tří let mělo 

výrazně ubýt papírování. Vláda schválila plán ministerstva průmyslu a obchodu na snížení administrativní 

zátěže, stát by měl firmám do roku 2022 zjednodušit celkem 133 povinností. Součástí plánu na snížení 

administrativní zátěže je i Právní elektronický systém vyvinutý Hospodářskou komorou.  

Mf DNES: Vláda objednala reaktor. ČEZ ho postaví za své. Dosluhující reaktory v jaderné elektrárně 

Dukovany má nahradit nový blok o výkonu 1 200 megawattů, po něm přijde na řadu obnova Temelína. Vláda 

souhlasí s plánem, aby výstavbu financovala společnost ČEZ prostřednictvím svých dceřiných firem. Do 

projektu pak vstoupí také stát, který bude ČEZu garantovat, že nové zákony a regulace výstavbu neztíží. 

E15: Načerno pracovaly čtyři tisíce cizinců. Zhruba 4 800 cizinců pracovalo loni v ČR protizákonně, jejich 

počet hlavně ze zemí mimo EU se meziročně zvýšil téměř o 100 %. Podle dat ministerstva práce a sociálních 

věcí tvořili čtyři pětiny nelegálních zaměstnanců Ukrajinci. Hospodářská komora to přičítá faktu, že ačkoliv 

už třetím rokem funguje Režim Ukrajina, české firmy stále postrádají 500 tisíc pracovníků. 

https://pespropodnikatele.cz/
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HN: Škoda zahájila v Boleslavi výrobu modelu Kamiq. Škoda Auto začala ve svém hlavním závodě 

v Mladé Boleslavi vyrábět kompaktní SUV Kamiq, denně by jich mělo z výrobní linky sjet 400. Do vývoje a 

výroby Kamiqu Škoda Auto investovala přes 2,5 mld. Kč, k prvním zákazníkům by se měl nový model dostat 

v září. 

E15: Britské aerolinky dostanou pokutu. Britský úřad pro ochranu osobních údajů plánuje udělit letecké 

společnosti British Airways pokutu 183,4 mil. liber za údajné porušení pravidel GDPR. Úřad chce dopravce 

potrestat za nedostatečnou ochranu sítě při loňském hackerském útoku, během něhož pachatelé odcizili 

data půl milionu zákazníků aerolinek. Sankce odpovídá 1,5 % celosvětového obratu British Airways. 

  


