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Odbor vnější komunikace 

úterý, 10. září 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Lidové noviny píší o změnách v systému přijímání pracovníků ze zahraničí. Hospodářské noviny se 

věnují sporům okolo nového mýtného systému mezi konsorciem CzechToll / SkyToll a firmou 

Kapsch. Hlavní město Praha loni utržilo z nájmů nebytových prostor rekordních 4,2 mld. Kč, sděluje 

E15. Právo informuje o nákupu vrtulníků pro českou armádu. Ministerstvo spravedlnosti podle Mf 

DNES plánuje zřízení speciálních věznic pro těhotné ženy. Deník N představuje nový film Václava 

Marhoula Nabarvené ptáče.   

Zprávy 

HN: Firmy hledají rekordní počet lidí, na většinu nabízených pozic stačí základní vzdělání. V srpnu 

nabízely české firmy na úřadech práce poprvé více než 350 tisíc volných míst, největší zájem je o skladníky, 

stavební dělníky nebo řidiče. Nezaměstnanost podle Úřadu práce dosáhla 2,7 %, jednalo se o nejnižší 

srpnové číslo od roku 1996. Podle odhadů Hospodářské komory firmám chybí zhruba 500 tisíc zaměstnanců.  

LN: Česko otvírá náruč cizincům. Vláda od září zjednodušila pravidla pro zaměstnávání cizinců a zvýšila 

roční kvóty u jednotlivých zemí, cílem je získání kvalifikované pracovní síly do firem. Podle Hospodářské 

komory, která je jedním z garantů pro příjem žádostí o zahraniční zaměstnance, je nábor cizinců krátkodobě 

nejlepším řešením nedostatku lidí na pracovním trhu. Více o programech přijímání cizinců ZDE  

E15: Firmy si více pořizují stroje na leasing. Členové české leasingové a finanční asociace v prvním 

pololetí poskytli firmám a podnikatelům na financování strojů a zařízení 14,85 mld. Kč, což bylo meziročně  

o 11,4 % více. Podle asociace přibývá společností, které využívají operativní leasing, tedy úvěr 

s doplňkovými službami. Podíl operativních leasingů meziročně stoupl o téměř 3 procentní body. 

Mf DNES: Daň z výher dopadne hlavně na hráče loterií. Výherci v kasinech nebo hernách by se měli 

k odvodu daně přihlašovat sami. Resort financí tak opustil původní myšlenku, že by kasina nebo sázkové 

kanceláře musely sledovat výhry a daň samy odvádět. Výjimkou by měly být loterie, kde se bude daň srážet 

hned při výplatě. Opatření by mělo do rozpočtu přinést 600 mil. Kč ročně.  

HN: ČEZ koupil podíl v něměcké společnosti Zolar. Minoritní podíl v německé firmě Zolar koupila 

prostřednictvím svého investičního fondu Inven Capital skupina ČEZ. Zolar poskytuje digitální řešení pro 

instalace fotovoltaických elektráren a bateriových systémů pro firmy a domácnosti. 

HN: ČD Cargo plánuje miliardové investice. Nákladní železniční dopravce ČD Cargo plánuje 

v následujících letech investovat do vozového parku zhruba 3 mld. Kč ročně. Investice mají směřovat do 

pořízení nových lokomotiv a vagonů nebo do modernizace stávajícího vozového parku.  

https://www.komora.cz/press_release/pocet-projektu-a-rezimu-na-zamestnavani-cizincu-se-snizi-na-polovinu-zaroven-se-sjednoti-podminky-pro-zarazovani-pracovniku-i-zamestnavatelu-do-programu/
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E15: Komerční prostory jsou pro Prahu terno. Z nájmů kanceláří, restaurací, prodejních ploch nebo garáží 

utržilo hlavní město Praha v loňském roce 4,2 mld. Kč. Oproti číslům před pěti lety se jedná o třetinový nárůst. 

Podle magistrátních radních se městu daří aktualizovat staré smlouvy nebo rekonstruovat a pronajímat dosud 

nevyužívané prostory.  

Právo: Dobití za deset minut. Firma E.ON otevřela ve Vystrkově u Humpolce první veřejnou ultrarychlou 

dobíjecí stanici pro elektromobily s maximálním výkonem 175 kW. Nabití podle firmy trvá zhruba 10 minut  

a dojezd po této době činí 200 km. Dobíječku mohou zatím využívat pouze vozy Audi e-tron a Tesla  

Model 3. 

Mf DNES: Vláda dá za mrazy ovocnářům 50 milionů korun. Pěstitelé ovoce dostanou z rozpočtu 

ministerstva zemědělství kompenzace ve výši 50 ml. Kč za škody způsobené letošními jarními mrazy, 

schválila na svém jednání vláda. Ztráty na tržbách ovocnářů podle odhadů resortu zemědělství dosahují  

158 mil. Kč. 

HN: Německý export v červenci překvapivě vzrostl. Německý export se v červenci meziročně zvýšil  

o 0,7 % na v přepočtu 2,9 bil. Kč. Údaje spolkového statistického úřadu podle ekonomů znamenají solidní 

začátek třetího čtvrtletí a signalizují odolnost německé ekonomiky vůči mezinárodnímu obchodnímu napětí. 

Analytici přitom německému vývozu předpovídali půlprocentní pokles. 

LN: Britská ekonomika mírně roste, brexitu navzdory. Hrubý domácí produkt Velké Británie se v červenci 

zvýšil o 0,3 %, oznámil tamní statistický úřad. Meziměsíční ekonomický růst tak byl nejvyšší od letošního 

ledna a překonal očekávání analytiků. Zpráva o stavu hospodářství tak podle ekonomů zmírnila obavy, že 

nejistota okolo vystoupení Spojeného království z EU stáhne jeho hospodářství do recese. 

 


