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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 19. září 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Lidové noviny přináší rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou k tématu 

nového systému důchodů. Sněmovna se bude zabývat možnostmi korespondenčních voleb, sděluje 

E15. Právo rozebírá žaloby českých majitelů vozů koncernu Volkswagen kvůli aféře Dieselgate. Mladá 

fronta DNES píše o povinném čipování psů, které zpravidla zajišťují soukromé firmy. Farmářům, kteří 

vlastní více než 30 ha polí, hrozí od příštího roku ztráta dotací, upozorňují Hospodářské noviny.  

Deník N informuje o obnově Iráku po letech nadvlády tzv. Islámského státu.  

Zprávy 

HN: Z Twitteru: „Poučme se z chyb Německa, kde zcela převládlo ekologické hledisko, a proto 

domácnostem a firmám rekordně zdražila elektřina,“ sdělil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý 

na tiskové konferenci, kde představil výsledky energetického komorového průzkumu mezi 1 500 

domácnostmi a firmami. Podrobnosti se dočtete ZDE. 

LN: Stát dnes ukáže nový zdroj financí. Vláda dnes odkryje nový zdroj financování projektů ve veřejném 

zájmu. Z Národního rozvojového fondu by měla být podle ministerstva průmyslu a obchodu financována 

výstavba dopravní a digitální infrastruktury nebo nová zdravotnická zařízení. Vznik fondu umožní dohoda  

se čtveřicí velkých tuzemských bank, které do něj budou pravidelně investovat. 

LN: Každá desátá stavba bez povolení. Každá desátá stavba v ČR je v současnosti zahájena bez povolení 

tzv. načerno. Podle nového stavebního zákona, jehož věcný záměr schválila v červnu vláda, bude každá 

taková stavba odstraněna na náklady státu. Sdělila to ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Nový 

stavební zákon, na jehož podobě se podílí Hospodářská komora, by měl platit od roku 2021. 

LN: Výroba hybridní škodovky se rozjela. Automobilka Škoda Auto včera v závodě v Kvasinách  

na Rychnovsku zahájila sériovou výrobu nového modelu Superb iV s plug-in hybridním pohonem. Investice 

do vývoje nového vozu dosáhly 311 mil. Kč, automobilka by měla v kvasinském závodě vyrábět 60 hybridních 

Superbů denně. 

E15: Výrobce osvětlení Trevos změnil majitele. Podnikatelé Radek a Michal Opočenští převzali největšího 

českého výrobce průmyslového osvětlení Trevos z Nové Vsi na Trutnovsku. Jednou z podmínek prodeje 

firmy bylo zachování stávající výroby. Noví majitelé plánují, že Trevos v příštím roce dosáhne tržeb ve výši 

1 mld. Kč. Okolo 70 % výrobků společnosti v současnosti míří do zahraničí.  

https://www.komora.cz/press_release/vladimir-dlouhy-poucme-se-z-chyb-nemecka-kde-zcela-prevladlo-ekologicke-hledisko-a-proto-domacnostem-a-firmam-rekordne-zdrazila-elektrina/
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LN: Slováci i jejich malé firmy ušetří na dani. Slovensko od příštího roku sníží sazbu daně z příjmu 

menším firmám a živnostníkům na 15 %, rozhodl tamní parlament. Poslanci zároveň odsouhlasili zvýšení 

částky, z níž fyzické osoby nemusí odvádět daň, i nárůst rodičovského příspěvku. Opatření má podle 

slovenského parlamentu podpořit ekonomiku a drobné podnikání. 

HN: Prodej nových aut v EU od začátku roku klesl. Prodej nových osobních aut v Evropské unii za prvních 

osm měsíců roku meziročně klesl o 3,2 % na 10,5 mil. vozů. Jedinou velkou zemí Unie, která zaznamenala 

vyšší prodeje aut, je Německo s meziročním nárůstem o 0,9 %. Statistiku zveřejnilo Evropské sdružení 

výrobců automobilů, lídrem evropského automobilového trhu je v letošním roce koncern Volkswagen. 

Mf DNES: Fed snížil klíčovou sazbu do pásma 1,75 až 2 procenta. Americká centrální banka Fed podle 

očekávání analytiků snížila svoji základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do rozpětí 1,75 až 2 %. 

Banka chce tímto krokem podpořit americkou ekonomiku, na kterou doléhají obchodní spory USA s Čínou  

i slabší globální poptávka.  

 

 

 


