Odbor vnější komunikace
pátek, 17. ledna 2020
Titulní strany hlavních deníků
Cizinci v ČR vydělávají násobně více než v domovských zemích, informuje Právo. E15 píše
o změnách opčního systému, díky němuž mohou manažeři společnosti ČEZ nakupovat akcie
podniku. Mladá fronta DNES se věnuje případu nebezpečného muže, který střílel v jižních Čechách
na projíždějící vozidla. Podle psychologů je brzký začátek školní výuky v 8 hodin přežitek, sdělují
Lidové noviny. Hospodářské noviny přináší rozhovor s českou spisovatelkou Alenou Mornštajnovou.
Deník N rozebírá změny v nejvyšších patrech ruské politiky.

Zprávy
Právo: Cizinci si mzdy v Česku chválí. Cizinci v ČR vydělávají násobně více než v mateřských zemích.
Např. Ukrajinci podle ČSÚ vydělávají v tuzemsku v průměru pětkrát více než na Ukrajině, Rumuni a Slováci
pak dokonce dosahují vyšších mezd, než kolik činí tuzemský průměr. Lídrem v náboru zaměstnanců z ciziny
je Hospodářská komora, která loni vyřídila žádosti firem o více než 17 tis. pracovníků ze zahraničí. Více ZDE.
E15: Stát nakoupí podíly v malých a středních firmách. Českomoravská záruční a rozvojová banka
plánuje kromě dosavadní podpory podnikatelů v podobě záruk a úvěrů kapitálově vstoupit do malých
a středních firem. V pilotním projektu chce ČMZRB v první polovině roku nakoupit podíly za 340 mil. Kč, které
bude mj. obchodovat na pražské burze, pomůže tak menším podnikům s financováním jejich rozvoje.
Mf DNES: Výroba aut oproti předloňsku klesla o necelé procento. Tuzemské automobilky loni vyrobily
1,428 mil. osobních vozů, což znamená meziroční pokles o 0,7 %. Oznámilo to Sdružení automobilového
průmyslu, podle kterého mírné snížení výroby způsobila globální ekonomická nejistota i přísnější emisní
limity. Největší česká automobilka Škoda Auto v roce 2019 zvýšila produkci o 2,5 % na 907 942 vozů.
LN: Stát chce kolem Prahy 400 km dálnic. Ministerstvo dopravy připravuje novou koncepci dálnic, která
by aktuálně plánovanou síť rozšířila o více než 400 km. Nově plánované úseky by tvořily okruh okolo
středních Čech a ulevily by tak přetíženým komunikacím v okolí Prahy. Podle šéfa resortu dopravy Vladimíra
Kremlíka by stavba nových dálnic měla začít v roce 2030.
HN: Brabec varuje před kreativitou poslanců u zákonů o odpadech. Již během ledna by mohla
Poslanecká sněmovna projednat nová pravidla nakládání s odpadem – balíček čtyř zákonů navržený
ministerstvem životního prostředí. Cílem norem je zvýšit podíl tříděného odpadu nebo od roku 2030 výrazně
snížit objem skládkování. Na odpadových zákonech se podílela Hospodářská komora. Více ZDE.

1

Mf DNES: Ruzyně odbavila 18 milionů lidí. Letiště Václava Havla Praha loni překonalo svůj předloňský
rekord, když odbavilo 17,8 mil. cestujících – o 1 mil. meziročně více. Letiště se tak podle jeho vedení dostává
na hranici svých kapacitních možností a potřebuje investovat do rozšíření. V roce 2028 chce dokončit
rozšíření Terminálu 2 za 16 mld. Kč a také vybudovat paralelní přistávací a vzletovou dráhu.
E15: Letecký ústav postaví kosmické centrum. Výzkumný a zkušební letecký ústav chystá investici do
nového inovačního centra v areálu letňanského letiště. V centru za 156 mil. Kč chce státem vlastněná
instituce od dubna vyvíjet a testovat technologie použitelné ve vesmíru. Ústav již vypsal veřejnou zakázku
na zhotovitele stavby, zájemci o projekt se mohou hlásit do poloviny února.
LN: Vedení drah je po čtyřech měsících kompletní. Novým členem představenstva Českých drah se od
1. února stane právník Petr Pavec, kterého do vedení firmy zvolila dozorčí rada ČD. Pětičlenné
představenstvo státního podniku tak bude po čtyřech měsících opět kompletní. Petr Pavec bude mít na
starost úsek správy majetku, uvedl předseda dozorčí rady drah Pavel Kysilka.

2

