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Odbor vnější komunikace 

pátek, 23. srpna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce rozšířit třetí pilíř důchodového systému o tzv. státní fond, 

sděluje E15. Hospodářské noviny přináší rozhovor s podnikatelem a majitelem firmy Czechoslovak 

Group Michalem Strnadem. Právo se věnuje nominaci Lubomíra Zaorálka na post ministra kultury. 

Mladá fronta DNES rozebírá vyšetřování prodražení stavby Královopolských tunelů v Brně. Stát určil 

částku 1,2 mil. Kč jako hranici, kolik je ochoten zaplatit za konkrétní lék, píší Lidové noviny. Současné 

sucho podle Deníku N ohrožuje některé druhy hub v českých lesích. 

Zprávy 

TV Prima: Počet vydaných neschopenek se po zrušení karenční doby zvýšil. Od zrušení karenční doby 

k 1. červenci meziročně vzrostl za letošní červenec počet lidí na neschopence o bezmála 7000 nemocných, 

tedy zhruba o 11 %. I přesto ale ministerstvo práce tvrdí, že se neschopenky nezneužívají. 

Mf DNES: Konec tisícových kaucí. Ťokův nástupce Vladimír Kremlík stahuje návrh na pokutování obstrukcí 

ve stavebních řízeních. Opatření proti zdržování staveb ze strany ekologických a dalších aktivistů vypadne 

z připravované novely zákona, která má urychlit výstavbu silnic, železnic a další infrastruktury. Úřad chce 

novelu představit kabinetu příští měsíc. 

HN: Daně přiznávané přes internet projedná vláda v pondělí. Snadnou elektronickou komunikaci s 

berním úřadem namísto obíhání kanceláří slibuje od prosince příštího roku ministerstvo financí. Chystaný 

systém Moje daně projedná vláda. Novela se dotkne sedmi zákonů.  

E15: Maláčová chystá státní penzijní fond. Ministerstvo práce a sociálních věcí hodlá rozšířit třetí spořicí 

pilíř o tzv. státní fond. Hlavním argumentem je, že soukromé fondy jsou navzdory miliardovým státním 

dotacím málo výnosné, tvoří jen zlomek příjmů seniorů a málo je využívají mladí lidé.  

LN: Nová lakovna zaměstná 650 lidí. Automobilka Škoda Auto otevřela novou lakovnu v hlavním závodě v 

Mladé Boleslavi. Firma do ní investovala 214,5 mil. eur (asi 5,5 mld. korun), práci zde najde více než 650 lidí. 

Lakovnou ročně projde až 168 tisíc karoserií, čímž se celková kapacita zvýší na 812 tisíc kusů ročně. Řadu 

lidských úkonů nahradí 66 robotů. 

E15: Drátovna modernizuje za stovky milionů. Společnost ŽDB Drátovna dokončuje v Bohumíně na 

Karvinsku druhou část modernizace svých provozů za téměř 430 mil. korun. Součástí byla např. výstavba 

nové žíhací pece na výrobu šroubových drátů. Podnik, který zaměstnává tisíc lidí, je dceřinou firmou 

Třineckých železáren.  
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E15: Odbory TS Plzeň přestaly hrozit stávkou. Ve společnosti TS Plzeň (dříve Škoda Těžké strojírenství) 

skončila stávková pohotovost vyhlášená 27. května. Odboráři s vedením mateřské společnosti Žďas uzavřeli 

dodatek ke kolektivní smlouvě, který řeší odchody zaměstnanců, jichž se dotkne plánované sloučení Žďasu 

a TS Plzeň.  

HN: Namarkuj si sám. Obchody rozšiřují samoobslužné nákupy. Tesco a Globus, které už v roce 2016 

umožnily zákazníkům skenovat ve svých hypermarketech čárové kódy pomocí speciálních skenerů, nyní 

nabízejí možnost skenování i skrze mobilní telefony. Globus svou aplikaci testoval v pražských Čakovicích, 

naplno ji spustil ve všech svých 15 obchodech koncem loňska.  

LN: Amazon zvyšuje mzdy a hledá lidi. Logistické centrum a internetový obchod Amazon v Dobrovízi u 

Prahy se chystá na předvánoční nápor obchodů. Kvůli tomu hledá další zaměstnance, které láká i na 

navýšené mzdy. Běžným pracovníkům se navyšuje základní mzda na 160 až 175 korun za hodinu. Hrubá 

mzda vedoucích pracovníků se zvýší na 205 až 255 korun. Jedná se o navýšení mezd až o osm procent.  

HN: Další český e-shop s kontaktními čočkami expanduje. Český e-shop VašeČočky.cz vstoupil do 

Nizozemska a působí tak už v šestnácti zemích. V cizině je známý nejčastěji pod názvem Lentiamo. V 

Nizozemsku chce český obchod konkurovat službami – slibuje dodání zboží do druhého dne, má jednoduchý 

web s funkcí zopakovat objednávku. Obrat obchodu loni přesáhl 608 mil. korun. 


