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Odbor vnější komunikace 

úterý, 27. srpna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Premiér Andrej Babiš hodlá seškrtat výdaje spojené s českým předsednictvím EU, informují 

Hospodářské noviny. E15 píše o problémech investiční firmy EMTC, která kvůli stamilionovým 

dluhům přestane vydávat dluhopisy. Lidové noviny varují před rostoucím počtem utonulých dětí. 

Právo připomíná problémy s hraboši na českých polích, hlodavci ve velkém ničí zemědělcům úrodu. 

Mladá fronta DNES se věnuje násilí mezi dětmi, které si své rvačky natáčí na mobilní telefony. Deník 

N vede s psycholožkou Ludmilou Čírtkovou rozhovor o domácím násilí.  

Zprávy 

HN: Programy na dovoz cizinců budou přehlednější, zvýší se také kvóty. Pravidla pro přivádění 

zahraničních pracovníků se od září zjednoduší, rozhodla vláda. Stávajících šest programů se sloučí do tří 

podle kvalifikace zaměstnanců. Garantem Programu kvalifikovaný pracovník bude Hospodářská komora, 

která bude pro podnikatele vyřizovat žádosti o pracovníky z osmi zemí. Více ZDE 

Mf DNES: Nemocnost v létě vzrostla, první 3 dni se platí. Podle MPSV stoupla v červenci nemocnost 

meziročně o více než 11 %, což může být důsledek zrušení karenční doby a zvýšení fiktivní nemocnosti 

zaměstnanců. Hospodářská komora před takovým scénářem dlouhodobě varovala.  

E15: Rok slev na jízdném stál šest miliard. V neděli uplyne rok od zavedení 75% slev na jízdné ve vlacích 

a autobusech pro seniory a studenty. Ministerstvo dopravy za 12 měsíců fungování slev vyplatilo dopravcům 

kompenzace v hodnotě 6 mld. Kč.  

Mf DNES: Jednodenní dálniční známky nebudou. Délka platnosti dálničních známek se nezmění ani po 

zavedení elektronických kuponů. Od zvažovaného zavedení jednodenních známek ministerstvo kvůli 

neefektivitě nakonec ustoupilo. Změní se platnost ročních kuponů, která nebude omezena na kalendářní rok, 

ale bude se vztahovat k datu zakoupení. Elektronické dálniční známky mají v ČR fungovat od roku 2021.  

HN: Výrobce nápojů Toma mění majitele. Skupina Karlovarské minerální vody prodává výrobce nápojů 

Toma společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. Součástí prodeje je kromě zdrojů vody 

v Adršpašských skalách také výrobní závod v Teplicích nad Metují s 51 zaměstnanci Tomy. Cenu ani jedna 

ze stran nezveřejnila.  

HN: Trať u Bíliny opraví Strabag, OHL ŽS a Monzas. Správa železnic nechá zrekonstruovat 12kilometrový 

železniční úsek mezi Oldřichovem u Duchcova a Bílinou, stavba za 1,91 mld. Kč by měla být dokončena 

v roce 2021. Zakázka počítá s opravou trati, která umožní zvýšení rychlosti vlaků až na 140 km / h. 

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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Právo: RegioJet expanduje: Soukromý železniční dopravce RegioJet se od června 2020 chystá zavést 

přímá vlaková spojení z Prahy přes Vídeň do Budapešti a z Prahy na Ukrajinu. V současnosti jezdí dálkové 

vlaky RegioJetu v ČR, na Slovensku a Rakousku. V letošním prvním pololetí firma přepravila 3,1 mil. 

cestujících.  

E15: Dvě třetiny na export. Vsetínská společnost Servis Climax, největší tuzemský výrobce žaluzií, markýz 

a stínicí techniky, loni dosáhla obratu 1,15 mld. Kč. Znamená to meziroční nárůst o 9,3 %. Podnik, který 

téměř dvě třetiny své produkce vyváží do zahraničí, loni exportoval výrobky za 660 mil. Kč. 

HN: Stavba nové lávky v Troji má vyjít asi na 106 milionů. Novou lávku v pražské Troji postaví společnost 

SMP CZ za téměř 106 mil. Kč bez DPH, rozhodli radní hlavního města. Na novou spojnici vltavských břehů 

má již magistrát stavební povolení a měla by být hotová v druhé polovině příštího roku. Novou ocelovou 

konstrukci se 100letou životností budou využívat pěší i cyklisté.  

 

 


