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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 5. září 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Podle Hospodářských novin se EU smiřuje s divokým brexitem. Internetový vyhledávač a prodejce 

letenek Kiwi.com, který se stal jednou z nejúspěšnějších českých firem s globálním přesahem, po 

vstupu amerického investora do společnosti vyřadil ze své nabídky Kubu, sděluje Právo. Pražský 

dopravní podnik chystá čtyřmiliardovou zakázku na dodání vozů pro budoucí linku D, kde má jezdit 

metro bez řidiče. Zájem o zakázku už deníku E15 potvrdily Škoda Transportation a AŽD. Ve hře jsou 

i Siemens či Bombardier. Deník N přináší rozhovor s jazykovědkyní Janou Valdrovou, podle které 

může přechylování jmen ženy ponižovat. Mladá fronta DNES mapuje nejrizikovější silniční úseky 

v ČR, kde hrozí dopravní nehody. Lidové noviny přináší rozhovor se šéfem sekce pátrání Celní správy 

Robertem Šlachtou, který po 28 letech opustí bezpečnostní složky státu.   

Zprávy 

HN: Česku stoupl počet podnikatelů. Počet podnikatelů v ČR, kteří si samostatnou výdělečnou činností 

skutečně vydělávají, stoupl v prvním pololetí letošního roku o 17 tisíc na 1,028 mil. Uvádí to evidence ČSSZ. 

Loni počet podnikatelů, tedy např. i soukromých lékařů, umělců či zemědělců, vzrostl o 20 tis.  

HN: České firmy v Turecku. Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý během podnikatelské mise 

do Turecka s premiérem Andrejem Babišem uvedl, že ČR a Turecko mají zájem o spolupráci v obranném 

průmyslu. Turci mají zájem o české výrobky i o sdílení technologií, dodal. Podrobnosti na webu Komory.  

Mf DNES: Digitální daň míří do vlády. Ministerstvo financí dokončilo návrh zákona o dani z vybraných 

digitálních služeb, vláda by měla návrh projednat v průběhu podzimu. Digitální daň ve výši 7 % by se měla 

týkat asi 15 nadnárodních firem, které v tuzemsku vydělávají na internetové reklamě nebo online službách. 

Podle MF by měla nová daň přinést do rozpočtu v příštím roce 2 mld. Kč, v roce 2021 pak 5 mld. Kč. 

HN: Poslanci cupovali zdanění rezerv pojišťoven, bojí se odlivu kapitálu. Opozičním poslancům se 

nelíbí záměr vlády zdanit peníze pojišťoven přichystané na výplaty pojistek v nejbližších letech. Včera ho 

kritizovali na zasedání sněmovního rozpočtového výboru. Pojišťovny by neplatily vyšší daně, jen by rezervy 

danily o dva roky dříve než teď. Vláda si tím slibuje jednorázový zisk 10,5 mld. korun v letech 2020 a 2021.  

E15: Stát dá na životní minimum stamiliony. MPSV hodlá v příštím roce vyplatit na dávkách souvisejících 

s životním a existenčním minimem o půl miliardy korun více. „Životní a existenční minimum se osm let 

nevalorizovaly ani o inflaci. Myslím, že to je největší dluh vlády v sociální politice,“ řekla šéfka resortu Jana 

Maláčová (ČSSD).  

https://www.komora.cz/press_release/ceske-firmy-pod-hlavickou-hospodarske-komory-maji-nakroceno-k-dalsim-zakazkam-v-turecku-cesi-by-mohli-turkum-dodat-casti-valcoven-a-dokoncit-obri-elektrarnu-soma/
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LN: Česko je silně oblíbené u pracovníků z ciziny. Pracujícím cizincům se podle průzkumu německé 

organizace InterNations v ČR líbí. České republice patří celosvětově 10. příčka oblíbenosti u zahraničních 

zaměstnanců. Z evropských států se před ní umístily pouze Portugalsko a Španělsko.  

Mf DNES: Poslanci hlasují o „jedné jízdence“. Sněmovna zřejmě schválí návrh na zavedení systému 

jednotných jízdenek na železnici. Návrh podpořil sněmovní hospodářský výbor, který zároveň doporučil také 

spojování vlaků na vytížených trasách nebo právo provozovatele dráhy kácet stromy okolo tratí. Poslanci 

budou o novele hlasovat v září. 

Právo: Aero dál spolupracuje na letounu L-410. Nový, minimálně pětiletý kontrakt na dodávku podvozků 

pro letouny L-410 podepsaly firmy Aero Vodochody a Aircraft Industries z Kunovic na Uherskohradišťsku. 

Vodochodský výrobce se zavázal dodat do Kunovic zhruba osmnáct příďových a hlavních podvozků ročně.  

E15: Prostějovská Palírna U Zeleného stromu pronikla do Číny. Trojka tuzemského trhu s lihovinami 

Palírna U Zeleného stromu posiluje v exportu. Pronikla na čínský trh, kam letos v květnu a červenci vyvezla 

několik kontejnerů destilátů. V zásilce převažovala Stará žitná myslivecká. Výrobce si od své čínské expanze 

slibuje příliv nových zákazníků. 

HN: Český Vodafone zvýšil zisk na 1,29 miliardy. Operátor Vodafone zvýšil v ČR ve fiskálním roce 

končícím letos v březnu zisk o 14 % na 1,29 mld. korun. Tržby stouply o čtyři procenta na 14,7 mld. korun, 

uvedla firma ve výroční zprávě. Mateřská Vodafone Europe jako jediný akcionář rozhodla, že jí český 

operátor vyplatí téměř celý zisk, tedy přes 1,28 mld. korun, ve formě dividendy. 

HN: KBC chystá v Belgii a Česku propouštění. Belgická finanční skupina KBC Group, která vlastní mj. 

českou ČSOB, plánuje další snižování počtu pracovních míst v Belgii a v ČR – zhruba o osm, respektive  

7 %. Belgickou divizi by mělo do konce roku 2022 opustit 1 400 zaměstnanců a českou ČSOB  

v nadcházejících třech letech nejméně 250 zaměstnanců ročně.  

E15: Byznysu mají při brexitu pomoci rezervní fondy. Podnikatelé a zemědělci ze zemí EU budou moci 

v případě britského odchodu z evropského bloku bez dohody využívat pomoc z rezervních evropských fondů. 

Rozhodla o tom EK v rámci balíčku svých doporučení pro případ neuspořádaného odchodu Británie z EU. 

HN: Řecké hospodářství zrychlilo růst. Oživení řecké ekonomiky pokračovalo i ve druhém čtvrtletí, 

především díky vývozu a vládním investicím. Mezikvartální růst HDP dokonce zrychlil na 0,8 % z 0,2 %  

v předchozím kvartálu. V meziročním porovnání se tempo růstu zvýšilo na 1,9 % z 1,1 % v prvním čtvrtletí, 

uvedl řecký statistický úřad. 

 

 

 


