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Odbor vnější komunikace 

středa, 2. října 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

E15 informuje o rostoucím počtu zaměstnanců z Ukrajiny v ČR. Pracovníkům z ciziny věnuje titulní 

stranu také deník Právo. Menší krajská letiště se potýkají s odlivem cestujících, sdělují Hospodářské 

noviny. Lidové noviny píší o rozhodnutí Evropské komise, podle kterého budou výrobci muset zajistit 

dostupnost náhradních dílů pro domácí elektrické spotřebiče až deset let po prodeji výrobku.  

Deník N rozebírá působení a fungování koalice na pražském magistrátu. Mladá fronta DNES se věnuje 

nedostatku darovaných těl pro výuku mediků.   

Zprávy 

HN: Česko rostlo nejrychleji od začátku roku 2018. Meziroční růst české ekonomiky podle dat ČSÚ ve 

druhém čtvrtletí zrychlil meziroční růst na 2,8 %, což je nejlepší výsledek od ledna 2018. Statistici tak vylepšili 

svůj původní odhad o desetinu procentního bodu. Podle ekonomů k solidnímu hospodářskému výsledku 

přispěla zejména spotřeba domácností spolu se zahraničním obchodem a investicemi vlády.  

E15: Firmy zaměstnají více Ukrajinců. ČR v příštích měsících přijme více než 20 tis. kvalifikovaných 

pracovníků z Ukrajiny, počítají s tím kvóty pro pobytová víza nad 90 dnů, které schválila vláda. Jen pro 

Ukrajinu je vyhrazena roční kvóta 40 tis. lidí. Podle Hospodářské komory, která je garantem přijímání 

zahraničních pracovníků ve vládou regulovaném programu, firmám chybí více než 500 tis. zaměstnanců.  

Právo: V ČR pracuje už 700 tisíc cizinců. Počet cizinců zaměstnaných v ČR stoupá. Zatímco v roce 2004 

tvořili zahraniční pracovníci necelá 4 % z celkového počtu zaměstnaných, v roce 2019 jejich podíl vzrostl na 

13,2 %. Podle ČSÚ jen od konce loňského roku stoupl počet cizinců v ČR o 38 tis. na celkových 700 tis.  

LN: Rozpočtový schodek se prohlubuje. Deficit státního rozpočtu ke konci září stoupl na 21 mld. Kč ze 

srpnových 15,4 mld. Kč, oznámilo ministerstvo financí. V září loňského roku skončilo hospodaření státu 

v přebytku 16,8 mld. Kč. Podle resortu financí je meziroční srovnání ovlivněno loňskými mimořádnými příjmy 

z EU, pro celý letošní rok MF počítá se schodkem 40 mld. Kč. 

Mf DNES: Stínová ekonomika činí 460 miliard korun. Tzv. stínovou ekonomikou v ČR ročně projde 

ekvivalent 9,2 % HDP, což představuje více než 460 mld. Kč. Údaje zveřejnilo Centrum ekonomických a 

tržních analýz. Do stínové ekonomiky patří produkty a služby prodávané na černém trhu nebo nelegální 

pracovní trh, kde lidé nemají smlouvy a neplatí daně a odvody. 
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HN: Lihovarníci chtějí menší sazby daně na lihoviny. Unie výrobců a dovozců lihovin navrhuje, aby se 

spotřební daň na lihoviny od příštího roku zvýšila místo navrhovaných 13,5 % o maximálně 5,2 %. Unie 

současně tvrdí, že by vláda měla adekvátně zvýšit spotřební daň i u dalších alkoholických nápojů, kterých se 

vládní daňový balíček v současné podobě netýká. 

LN: Potvrzeno, šéfem ŘSD je Radek Mátl. Radek Mátl, který byl dosud pověřen vedením Ředitelství silnic 

a dálnic, se stal oficiálně generálním ředitelem organizace. Do funkce ho jmenoval ministr dopravy Vladimír 

Kremlík, který také přiblížil plány transformace ŘSD. To by mělo v roce 2021 přejít v akciovou společnost, 

která by měla přilákat investory a urychlit tak výstavbu dálniční sítě v ČR. 

Mf DNES: Světový obchod poroste pomaleji. Světová obchodní organizace (WTO) zhoršila výhled 

globálního obchodu pro letošní i příští rok. Letos by se měl světový obchod meziročně zvýšit o 1,2 %, ještě 

v dubnu přitom WTO předpovídala zvýšení o 2,6 %. O 3 desetiny procentního bodu WTO snížila také odhad 

růstu obchodu pro rok 2020, a to na 2,7 %. Za horší prognózou stojí obchodní spory a obavy z brexitu. 


