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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 2. září 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

V řádu desítek tisíc korun dostávají zaměstnanci za to, že do firmy nalákají nové spolupracovníky, 

sdělují Hospodářské noviny. Podle informací E15 hodlá bývalý spolumajitel Mostecké uhelné 

společnosti Antonio Koláček před soudem vtáhnout do letité kauzy další vrcholné manažery firmy 

Petra Pudila a Vasila Bobelu. Ti dosud v případu údajného tunelování MUS vystupují jen jako 

poškození. Ani případná obžaloba v kauze Čapí hnízdo nedonutí premiéra Andreje Babiše, aby odešel 

z vlády, ČSSD s tím souhlasí, oznamuje Právo. Mf DNES se zabývá stížnostmi českých turistů na 

kvalitu ubytování i stravování. Podle mezinárodního srovnání české žáky baví škola nejméně z 57 

zemí. Do škol dnes zamířilo 953 tis. žáků ZŠ, což je o 12,5 tis. více než v minulém školním roce. Na 

SŠ bude v denní formě studovat skoro 400 tis. žáků, to je o 5 300 více než loni, sdělují Lidové noviny. 

Zprávy 

HN: HDP stoupl o 2,7 procenta, podle analytiků ale zpomalí. Hrubý domácí produkt ČR vzrostl ve druhém 

čtvrtletí o 2,7 procenta, stejně jako v prvních třech měsících roku. Zpřesněný odhad a revidované údaje 

zveřejnil Český statistický úřad. V rámci Evropy je růst české ekonomiky nadprůměrný. 

HN: České firmy usilují o lukrativní servis nových vrtulníků, s výrobcem začínají jednat. Podle 

prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřího Hynka mají české firmy poté, co ČR 

oznámila nákup osmi víceúčelových vrtulníků Venom a čtyř bojových vrtulníků Viper za 14,5 mld. korun, šanci 

se na zakázce pro americkou firmu Bell podílet servisováním, výcvikem pilotů a případnou modernizací. 

HN: Za nového pracovníka je provize. Podle údajů společností, které zajišťují firmám nové zaměstnance, 

zaměstnavatelé čím dál častěji motivují své zaměstnance vysokou odměnou za přivedení nových 

zaměstnanců. Např. Plzeňský Prazdroj vyplácí svým zaměstnancům 15 až 20 tisíc korun, zaměstnanci firmy 

Storyous, která vyvíjí pro restaurace pokladní a rezervační systémy, dostávají 250 tisíc korun. 

E15: V Česku pracuje rekordní počet vězňů. Šedesát procent z 15 tisíc práceschopných lidí, kteří si 

odpykávají trest v českých káznicích, mělo loni na konci roku zaměstnání. Podíl i jejich počet – téměř 8900 

– je nejvyšší od roku 2011, odkdy jsou údaje Vězeňské služby dostupné. V minulých letech to byla i méně 

než polovina mužů a žen za mřížemi schopných vykonávat nějakou práci.  

LN: Péče o nemocné ničí živnostníky. I přestože si živnostníci dobrovolně platí nemocenské pojištění, 

nemají nárok na ošetřovné jako zaměstnanci. V příslušném paragrafu zákona o nemocenském pojištění je 

totiž napsáno „zaměstnanec“, a nikoliv „pojištěnec“. Podle MPSV je vše v pořádku, živnostníci podle MPSV 

nemají pevně stanovenou pracovní dobu, a proto byli z nároku na dávku vyloučeni.  
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Právo: Sýrie skýtá pro české podniky šance. Do válkou zničené Sýrie proniká stále více českých firem. 

Např. firma Lavaris, zabývající se výrobou betonových cihel z recyklované suti, otevřela v zemi svou pobočku 

a projekt výzkumného centra. Firmy se mohou podílet také na obnově zničených továren, cukrovarů  

a elektráren, které se do této země vyvážely z ČR a mají zde velmi vysoké renomé. 

HN: Nezaměstnanost v EU je nadále rekordně nízká. Míra nezaměstnanosti v EU si podle Eurostatu  

v červenci už třetí měsíc v řadě zachovala rekordně nízkou hodnotu 6,3 %. Nejnižší je nadále v ČR, kde 

podle metodiky používané ČSÚ činila 2,1 %. Následuje Německo se třemi procenty. Nejhorší situace je v 

Řecku, kde se pohybuje kolem 17 %, a ve Španělsku s 13,9 %.  

Mf DNES: Rakušané zvažují žalobu kvůli jádru. Zástupce dolnorakouské hejtmanky Stephan Pernkopf  

a bývalá rakouská ministryně životního prostředí Elisabeth Köstingerová nevylučují žalobu na ČR u EU kvůli 

financování dostavby české Jaderné elektrárny Dukovany. Oba politici od Prahy chtějí vědět, kdo budování 

nových reaktorů bude financovat. 

HN: Vyšší výdaje na obranu zaplatí banky. Švédsko zavede od roku 2022 bankovní daň. Středolevicová 

koaliční vláda hodlá z vybraných peněz financovat vyšší státní výdaje na obranu. Ty si vynucuje napětí ve 

vztazích s Ruskem. Nová daň se bude vztahovat na všechny banky ve Švédsku, do státní pokladny 

každoročně přivede pět mld. švédských korun, v přepočtu asi 12 mld. Kč.  

HN: USA dodají plyn Polsku a Ukrajině. Spojené státy americké, Polsko a Ukrajina se dohodly na posílení 

spolupráce při dodávkách plynu do regionu, který je nadále závislý na zásobování z Ruska. Polsko hodlá 

zvýšit export dovezeného amerického plynu na Ukrajinu. „Pomáháme Polsku snížit jeho závislost na ruském 

plynu,“ řekl v sobotu americký ministr energetiky Rick Perry ve Varšavě. 

E15: Duda chce zachovat protiruské sankce. Západní sankce proti Rusku kvůli anexi Krymu by měly 

pokračovat. Po setkání s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským to řekl polský prezident Andrzej 

Duda. Ukrajina by podle něj také měla mít užší vztahy s EU a NATO.  

HN: EU se nelíbí sbližování Srbska s blokem z východu. Připravovaný podpis obchodní dohody Srbska 

s postsovětským ekonomickým blokem vedeným Ruskem se nelíbí EU. Slovenský ministr zahraničí Miroslav 

Lajčák vyzval Bělehrad, aby přijímal rozhodnutí, která zemi k EU přibližují, nikoli od ní oddalují. Vedle Ruska 

je v bloku Arménie, Bělorusko, Kazachstán a Kyrgyzstán. 

HN: Spojené státy mají nově vesmírné velitelství. Americký prezident Donald Trump ustavil vesmírné 

velitelství USA, jehož cílem bude hájit klíčové americké zájmy ve vesmíru. Vytvoření nového vesmírného 

velitelství je chápáno jako krok k Trumpovu cíli vytvořit vesmírné síly jako nový druh ozbrojených sil 

Spojených států amerických. 


