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Odbor vnější komunikace 

středa, 14. srpna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Stále více lidí mění své profese, školí se na ajťáky, zjistily Hospodářské noviny. Právo poukazuje na 

zdražování bytů po celé republice. Města musejí snížit emise z výfuků, jinak hrozí, že Evropská 

komise pošle ČR k soudu jako jiné státy, uvádí Lidové noviny. Deník přibližuje možné nástupce 

Miloše Zemana v prezidentském křesle. Horkým kandidátem i podle současného prezidenta je šéf 

Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, ten se ale k případné kandidatuře na Hrad zatím nevyjádřil. 

E15 se zabývá insolvencí společnosti Žito 44 zpěváka Daniela Landy. Zemědělci chtějí plošně trávit 

hlodavce, podle ekologů to způsobí více škody než užitku, sděluje Mf DNES. Deník N přináší rozhovor 

s německým vědcem Steffenem Mauem, který zkoumá, jak měření a srovnávání proniká do sociálního 

života. 

Zprávy 

Právo: Řemeslníků je málo, za dobrou práci jsou lidé ochotni dobře zaplatit. Podle průzkumu agentury 

ppm factum pro Velkopopovického Kozla cena řemeslnických prací roste. Za poslední dva roky se  

u některých profesí zvýšila v průměru až o 27 %. To je konkrétně případ zedníků, kde se ceny prací dokonce 

téměř zdvojnásobily, ceny pro obkladače zase vzrostly o 37 %.  

Právo: Nové formy zaměstnávání mění trh práce. Podle Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí 

zhruba od roku 2000 se objevuje devět obecných typů nových forem zaměstnávání. Jde např. o sdílení 

zaměstnanců, sdílení pracovního místa nebo mobilní práce. Typické jsou pro ně netradiční pracovní režimy 

nebo místa výkonu práce. 

LN: Podnikatelé získají možnost zbavit se dluhů do tří let. Státy EU mají dva, nejdéle tři roky na to, aby 

do svého práva převedly novou směrnici, která požaduje zavedení možnosti plného oddlužení podnikatelů, 

zkrácení doby oddlužení podnikatelů na tři roky a zánik všech překážek podnikání po skončení oddlužení. 

Právo: Studenti se bojí podnikat, ve škole je to prý neučí. Obava z neúspěchu je hlavním důvodem, proč 

studenti s podnikáním raději ani nezačnou. V průzkumu Hospodářské komory to uvedla více než polovina 

dotázaných. Téměř dvě třetiny studentů přiznaly, že je od podnikání odrazuje nedostatek finančních 

prostředků, zhruba třetina pak uvedla, že jako překážku vidí legislativní požadavky. 

E15: Tabák opět zdraží, lihoviny již ne. Růst spotřební daně z tabákových výrobků chystá ministerstvo 

financí nejen v příštím roce, ale i v letech 2021 až 2023. Krabička cigaret by měla podražit vždy o tři koruny 

za rok. Naopak další zvyšování odvodů z lihovin už šéfka státní pokladny Alena Schillerová neplánuje. Roční 

výnos ze zvýšení ceny krabičky cigaret o tři koruny odhaduje ministerstvo na dvě mld. ročně. 
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Mf DNES: ČEZ se daří. Pololetní zisk stoupl téměř o polovinu. Energetická společnost ČEZ zvýšila  

v prvním pololetí čistý zisk meziročně o 45 % na 11,2 mld. korun. Důvodem jsou především vyšší prodejní 

ceny elektřiny a zisk z obchodování s komoditami. Tržby se zvýšily o 13,8 mld. na 100 mld. korun.  

HN: Kosmická agentura podpoří další české projekty. Brněnská pobočka Evropské vesmírné agentury 

podpoří nové start-upy, které pracují s družicovými daty nebo kosmickými technologiemi. Firmy o podporu 

mohou žádat do 27. září. Pokud uspějí, vstoupí do podnikatelského inkubátoru vesmírné agentury (ESA BIC) 

v Brně a získají grant 50 tisíc eur. 

HN: Reorganizace Vítkovic Heavy Machinery skončila. Ostravská strojírenská společnost Vítkovice 

Heavy Machinery, která byla od loňského března v úpadku, splnila podstatné části reorganizačního plánu. 

Firma uspokojila pohledávky věřitelů, zajistila financování od strategického investora a vydala nové akcie. 

Novým majitelem firmy se stala společnost SPV VTK podnikatele Jaroslava Strnada.  

HN: FlixBus začne jezdit z Prahy do Kyjeva. Autobusový dopravce začne jezdit z ČR na Ukrajinu  

od příštího týdne. Spoje budou jezdit třikrát týdně. Cesta do ukrajinského hlavního města bude trvat zhruba 

den. Z velkých tuzemských dopravců jezdí pravidelně na Ukrajinu například Leo Express, který míří do Lvova.  

HN: Britové mají obavy z brexitu a dělají si zásoby. Britové se už předzásobili zbožím asi za čtyři mld. 

liber (111 mld. Kč). Podle studie společnosti Premium Credit si začal zhruba každý pátý Brit vytvářet zásobu 

potravin, nápojů a léků ze strachu, že pokud země koncem října opustí EU neřízeně, mohly by nastat 

problémy s dodávkami kvůli dlouhému čekání na hraniční celní kontroly. 

HN: Washington odloží clo na některé čínské zboží. Americká vláda zatím nebude uplatňovat 10% clo na 

některé čínské zboží, které mělo začít platit od 1. září. Odklad platí do 15. prosince. Mezi produkty, kterých 

se týká odložení cla, jsou např. mobily, počítače, videoherní konzole, počítačové monitory, ale i některé 

hračky, oblečení a obuv. U zboží důležitého kvůli zdraví či národní bezpečnosti bude clo dokonce zrušeno. 


