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Odbor vnější komunikace 

úterý, 17. prosince 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

ČSSD chce znovu zahájit debatu o zavedení bankovní daně, tvrdí Hospodářské noviny. Lidové noviny 

se zabývají služebními cestami šéfa Nejvyššího soudu Pavla Šámala. Za zlatou žílu označuje Deník N 

zaměření společnosti Futurelife ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše na dvě nevyléčitelné 

nemoci. Bývalému předsedovi vlády Petru Nečasovi hrozí tři roky vězení za údajnou křivou výpověď 

u soudu kvůli manželce. Policie odhalila systém fiktivních obchodů, vše kryla úřednice finančního 

úřadu, sděluje Mf DNES. Obří armádní zakázku na 210 obrněnců za více než 50 mld. korun mají  

ze 40 % plnit firmy z ČR. Jedna z nich – státní VOP CZ – však bude ve výhodě. Dle zjištění deníku E15 

si firma do tohoto podílu bude moci započítávat i součástky ze zahraničí, aniž by k nim dodala jediný 

šroubek. 

Zprávy 

Mf DNES: O pracovní místo se podělí i několik lidí, navrhuje vláda. Vláda schválila změnu zákoníku 

práce, která počítá se zavedením sdíleného pracovního místa. Změnit by se mělo i započítávání dovolené. 

Ta by se neměla poskytovat za odpracované dny, ale za odpracovanou dobu.  

E15: Nejvíc míří do dálnic a jádra. Premiér Andrej Babiš představil dlouho připravovaný Národní investiční 

plán. Jde o seznam více než 20 tis. projektů v celkové hodnotě osmi bilionů korun. Hospodářská komora 

nicméně upozorňuje, že projekty investičního plánu nebude možné zrealizovat, pokud se zároveň 

nedotáhnou do konce přípravy nového stavebního zákona.  

E15: Průmysl zvýšil ceny o 0,9 procenta. Ceny průmyslových výrobců v ČR v listopadu meziročně vzrostly 

stejně jako v říjnu o 0,9 %, uvedl ČSÚ. Ceny stavebních prací se zvýšily o 4,7 % oproti říjnovým 4,8 %  

a ceny služeb stouply o 2,2 % oproti 2,3 % v předchozím měsíci. 

E15: Česko koupí letadla za dvě miliardy korun. Zástupci ministerstva obrany podepsali smlouvu  

na dodávku dvou nových taktických transportních letounů CASA C-295MW. Zároveň uzavřeli smlouvu  

na modernizaci čtyř nyní používaných strojů. Za nová letadla ministerstvo obrany zaplatí 1,94 mld. korun. 

HN: Armáda dokoupila vozy pro dělostřelce. Ministerstvo obrany uzavřelo se státním podnikem Vojenský 

technický ústav smlouvu na nákup sedmi lehkých obrněných vozidel dělostřeleckého průzkumu. Zaplatí  

za ně 355 mil. korun včetně DPH.  

E15: Drogerie Solventu vydělaly méně. Koncernu Solvent ČR, který zastřešuje i síť drogerií Teta a Top 

drogerie, loni klesly tržby o téměř osm procent na 5,5 mld. korun. Firmě se také meziročně snížil zisk  

po zdanění zhruba o sedm procent na 145 mil. korun. 



 

 

 2 

Právo: Tramvaje z Plzně budou jezdit v německém Bonnu. Škoda Transportation zvítězila v tendru  

na dodávku tramvají pro dopravní podnik německého města Bonn. V rámci kontraktu, který může dosáhnout 

výše až čtyři mld. korun, dodají plzeňské strojírny 26 moderních vozidel typu ForCity Smart. Škodovka bude 

mít čtvrtstoletí exkluzivitu na dodávky náhradních dílů.  

LN: Brusel přispěje miliardy na vlaky pro jižní Moravu. Evropská komise schválila podporu ve výši asi 

5,7 mld. korun na nákup vlaků pro rychlostní železnici na jižní Moravě. Za dotaci z Fondu soudržnosti pořídí 

kraj 36 elektrických souprav. Peníze z fondu by měly pokrýt 85 procent nákladů. 

HN: Bulovka vyvinula aplikaci k e-neschopence. Pražská Nemocnice Na Bulovce vyvinula vlastní 

webovou aplikaci k e-neschopence, nechce být závislá na dodavatelích softwaru. Nabídne ji dalším státním 

nemocnicím. Lékaři budou neschopenky elektronicky vyplňovat povinně od 1. ledna. Podle kritiků je systém 

neprověřovaný a lékaři neměli příležitost ho otestovat. 

HN: Firma ComAp otevřela pobočku v Británii. Česká společnost ComAp, která se zabývá výrobou  

a vývojem řídicích systémů pro motorgenerátory a lodní a průmyslové motory, otevřela pobočku v městě 

West Bronwich nedaleko Birminghamu. Počet jejích zahraničních poboček se tak zvýšil na 12. 

LN: Slováci si rozebrali dotace na elektrická auta za pár minut. Slováci za pouhých několik minut  

po spuštění vládního programu na podporu nákupu nových elektrických aut a plug-in hybridů vyčerpali celý 

balík vyčleněné dotace v hodnotě 153 mil. korun. Na nákup nového auta s čistě elektrickým pohonem 

zájemce dostane od státu 204 tis. korun, v případě plug-in hybridu 127,5 tis. korun. 

HN: Německo se shodlo na zdražení emisních povolenek. Zástupci německé vlády se domluvili  

s představiteli spolkových zemí na zvýšení ceny tuny CO2. V chystaném národním systému emisních 

povolenek v oblastech dopravy a bydlení tak dojde ke zdražení z dosud plánovaných deseti eur (255 korun) 

na 25 eur k 1. lednu 2021.  

E15: Čínská spotřeba stoupla o osm procent. Čínská průmyslová výroba v listopadu meziročně přidala 

6,2 % a maloobchodní tržby osm procent, obojí nad očekávání. Vyplývá to z dat čínského statistického úřadu. 

Podle Reuters podniky těžily z vládních pobídek a ze zmírnění napětí v obchodních vztazích se Spojenými 

státy americkými. 

 


