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Odbor vnější komunikace 

úterý, 19. listopadu 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Mf DNES otestovala parkoviště P+R v českých městech, a to nejen v Praze a Brně, ale i v Berouně  

a Plzni. Všímala si, kdy je tam volno, kolik stání stojí a jak dobře jsou místa označená, aby šofér 

nebloudil. Jak bude vypadat Česká republika v roce 2050? Tucet předních odborníků odpovědělo  

v anketě Lidových novin. Pojišťovny plánují, že rizikovým klientům začnou razantněji zvedat povinné 

ručení, tvrdí Hospodářské noviny. V ČR pracuje přes 606 tisíc cizinců z EU i mimo ni, sděluje Právo. 

Podle E15 developeři chystají v Praze výstavbu 16 nových hotelů s kapacitou 2900 lůžek. 

Zprávy 

Právo: Silnice první třídy se staví příliš dlouho. Silnice první třídy se v ČR nestaví podle důležitosti, ale 

podle toho, jak daleko je jejich příprava. Ta je navíc neúměrně dlouhá, v průměru trvá 12 let. Upozornil na to 

Nejvyšší kontrolní úřad. Z 35 staveb silnic první třídy se podařilo v plánovaném termínu mezi lety 2013 až 

2018 dokončit jen sedm. 

LN: Vláda chce z digitální daně 5 miliard. Vláda odsouhlasila zavedení digitální daně z tržeb nadnárodních 

společností. Návrh ministerstva financí čeká ještě hlasování v parlamentu. Platit by měl od poloviny příštího 

roku. Zákon má zdanit příjem z internetových služeb velkých koncernů sedmiprocentní taxou. 

HN: MPO chce prodat vzácné kovy a vymyslet, co místo nich. Do státního rozpočtu mají putovat peníze 

z prodeje státních hmotných rezerv. SSHR má podle představ ministerstva prodat do dvou let všechny 

vzácné kovy, které ze strategických důvodů drží. Příští rok by správa rezerv měla prodat kovy za 600 mil.  

a v roce 2021 pak zbytek za 1,6 mld. Kč. 

Mf DNES: Firmy si za levnou sílu připlatí. Tripartita se neshodla na zvýšení minimální mzdy, a proto o ní 

rozhodne vláda v příštích týdnech. Odboráři požadovali zvýšení min. mzdy o 1 650 korun, Hospodářská 

komora navrhla nulový růst kvůli razantnímu zvyšování nejnižšího výdělku v posledních letech.  

HN: Z velkých státních staveb se musí povinně investovat do umění, navrhuje ministerstvo kultury. 

Ministerstvo kultury připravilo novelu zákona o podpoře umění, podle níž bude povinnost investovat do vzniku 

uměleckých děl v rámci budování veřejných staveb. Pravidlo, které zrušili politici po sametové revoluci, by 

mělo vejít v platnost za dva roky.  

Právo: Růst cen v průmyslu v říjnu zpomalil. Ceny průmyslových výrobců, které předznamenávají vývoj 

cen pro konečné spotřebitele u obchodníků, v říjnu zpomalily meziroční růst na 0,9 % ze zářijových 1,9 %. 

Cenový růst zmírnil i v zemědělství a stavebnictví, uvedl včera Český statistický úřad. Zdražování v průmyslu 

ovlivňuje poměrně výrazně růst cen elektřiny, které byly v říjnu meziročně vyšší o 7,5 %. 
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HN: Skupina SkyLimit převzala firmu VMK-CZ. Česká strojírenská skupina SkyLimit Industry převzala 

firmu VMK-CZ, která se zabývá vývojem a výrobou jednoúčelových strojů a automatizovaných linek. Skupinu 

tak nyní tvoří pět nezávisle hospodařících podniků s celkovým ročním obratem přes 600 mil. korun. Skupina 

SkyLimit převzala strojírnu od firmy Forez, výrobce součástek pro autoprůmysl. 

HN: Agrotecu z holdingu Agrofert rostly tržby i zisk. Společnosti Agrotec z Hustopečí, která prodává 

zemědělskou a stavební techniku, nákladní a osobní auta, se loni zvýšily tržby o 145 mil. na 4,58 mld. korun. 

Rostl i zisk – o 14 mil. na 111 mil., přestože jej negativně ovlivnila ztráta části dealerské sítě pro prodej 

zemědělské techniky na Slovensku a kurzové ztráty, uvedla firma z holdingu Agrofert ve výroční zprávě. 

HN: Zisk Fio banky stoupl na 1,25 miliardy korun. Fio banka vytvořila za letošní tři čtvrtletí čistý zisk 1,25 

mld. korun, což byl meziroční nárůst o 68 %. Bilanční suma banky stoupla o 21 % na více než 157 mld. Kč, 

oznámila banka. Objem vkladů dosáhl 150,41 mld. korun a objem úvěrů 36,315 mld. Kč. Fio banka má 975 

tisíc klientů. 

E15: Stavba metra D je blíže. Praha zažádá do konce roku o vydání stavebního povolení pro stavbu trasy 

metra D z Pankráce do Písnice. Umožnila to novela zákona o drahách, kterou minulý týden podepsal 

prezident Miloš Zeman, řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě).  

HN: Německo se nemusí obávat recese. Hospodářský růst v Německu v letošním 4. čtvrtletí zůstane slabý, 

není však důvod obávat se recese. Uvedla to německá centrální banka. Deutsche Bundesbank upozornila 

na známky stabilizace vyhlídek německého průmyslového sektoru. 

HN: Němci produkují více obalového odpadu než dříve. Podle Spolkového úřadu pro životní prostředí 

Němci produkují více obalového odpadu než kdy dříve. Jen v roce 2017 to bylo 227 kg na osobu, což 

znamená o tři procenta více než o rok dříve. Za nárůstem spotřeby obalů je podle úřadu dlouhodobý 

hospodářský růst, který vede k vyšší spotřebě, dále nárůst prodeje menších balení zboží a také stále větší 

obliba zásilkových služeb. 


