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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 13. ledna 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Počet cizinců, kteří legálně pracují v ČR, se za posledních deset let téměř ztrojnásobil, informují 

Hospodářské noviny. Mladá fronta DNES píše o objíždění mýtných úseků, dopravci tak šetří své 

náklady. Skupina PPF Petra Kellnera zainvestuje do kancelářského a hotelového komplexu v Moskvě 

3,7 mld. Kč, sděluje E15. Lidové noviny informují o přísnějších podmínkách pro získání českého pasu. 

Rodičům záškoláků by mohl stát v budoucnu krátit dávky na bydlení, upozorňuje Právo. Deník N se 

věnuje návštěvám politiků ve školách, kde podle politologů často dochází k politickým kampaním.  

Zprávy 

E15: Reformu penzí vláda neprosadí, míní Schillerová. Plány ministryně práce a sociálních věcí Jany 

Maláčové na změny důchodového systému narazily na kritiku šéfky resortu financí Aleny Schillerové. MPSV 

se podle Schillerové zabývá jen výdajovou stránkou penzijního systému, nikoliv tím, z jakých zdrojů stát 

penze v příštích letech zaplatí. S návrhem penzijní reformy nesouhlasí ani Hospodářská komora, více ZDE.  

HN: Díky bytům se stavebnictví v listopadu vrátilo k růstu. Stavební výroba v ČR se v listopadu vrátila 

k meziročnímu růstu o 3,1 %, o měsíc dříve obor vykázal meziroční pokles o 1,7 %. Stavebnictví podle ČSÚ 

loni táhla zejména bytová výstavba. Za 11 měsíců roku se v tuzemsku začalo stavět o 68 % více nových bytů 

než v předchozím roce.  

HN: Počet pracovníků z ciziny se za deset let téměř ztrojnásobil. Podle Úřadu práce v současnosti v ČR 

legálně pracuje 646 tis. cizinců, téměř třikrát více než před deseti lety. Nejčastěji ze Slovenska, Ukrajiny nebo 

Polska. Hospodářská komora, která vyřizuje žádosti firem o pracovníky z třetích zemí, eviduje stále rostoucí 

zájem zaměstnavatelů zejména o Ukrajince. Loni vyřídila žádosti firem o 15 400 Ukrajinců. 

Mf DNES: Hamáček: Stravenky nerušit. Sociální demokracie nechce v současné době rušit stravenky, 

uvedl předseda strany a ministr vnitra Jan Hamáček. Podle jeho slov není zavedení stravenkového paušálu, 

jak navrhuje ministerstvo financí, ničím jiným než daňovou výjimkou. Ty chce přitom vláda postupně 

omezovat. O stravenkovém paušálu bude v tomto týdnu jednat koaliční rada. 

HN: Firmy i obce loni rekordně nakupovaly energie na burze. Výkyvy v cenách elektřiny a snaha ochránit 

zákazníky před jejich dalším růstem pomohly k rekordnímu roku Českomoravské komoditní burzy Kladno. 

Ta po deseti letech své existence hlásí meziroční nárůst obchodů o více než 16 %. Burza zobchodovala 

celkem 7,7 terrawatthodiny energie za 7 mld. Kč. To odpovídá 10 % tuzemské spotřeby elektřiny. 

https://www.komora.cz/press_release/komentar-i-bartonove-palkove-duchodova-reforma-ktera-neni-reformou/


 

 

 2 

HN: CZ Loko zmodernizuje lokomotivy estonské firmy. Společnost CZ Loko z České Třebové dodá nové 

díly pro šest amerických lokomotiv, které si objednala estonská firma Operail. Hodnotu zakázky podnik CZ 

Loko nezveřejnil, kontrakt by měla firma dokončit v prvním čtvrtletí roku 2021.  

E15: Kellner pošle další miliardy do Ruska. Skupina PPF podnikatele Petra Kellnera rozšíří své zahraniční 

developerské aktivity. Na jihozápadě Moskvy do roku 2022 vybuduje za 3,7 mld. Kč projekt Comcity, jehož 

součástí bude 103 tis. metrů čtverečních kancelářských ploch a čtyřhvězdičkový hotel.  

HN: Výroba aut na Slovensku byla loni rekordní. Výroba automobilů na Slovensku se loni zvýšila z 1,09 

mil. v roce 2018 na 1,1 mil vozů, což byl nový rekord. Země je v přepočtu na obyvatele světovou jedničkou 

v produkci aut, růst by měl navíc podle slovenského svazu automobilového průmyslu pokračovat i v letošním 

roce. Své závody mají na Slovensku automobilky Jaguar Land Rover, Kia, Volkswagen a skupina PSA. 


