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Odbor vnější komunikace 

pátek, 21. září 2018 

Titulní strany hlavních deníků                   

Za rok 2017 přinesla elektronická evidence tržeb podle ministerstva financí  4,7 miliardy korun. Podle ekonomů 

to pro rozpočet představuje jen kapku v moři, píše Právo. E15 upozorňuje na časté chyby při vydávání 

zajišťovacích příkazů. I když řada firem u soudu později uspěje, mezitím zkrachují. Hospodářské noviny přináší 

rozhovor s ruským tanečníkem a choreografem Michailem Baryšnikovem. Lidové noviny varují před vysokým 

obsahem škodlivých pesticidů v pitné vodě v České republice. Mladá fronta DNES se věnuje cenám školních 

pomůcek, za něž rodiče každoročně utratí tisíce korun.   

Zprávy 

Mf DNES: Mýto míří pod CzechToll. Ministr dopravy Dan Ťok podepsal smlouvu s konsorciem firem SkyToll Petra 

Kellnera a slovenské společnosti SkyToll na provozování mýtného systému po roce 2019, kdy vyprší smlouva se 

stávajícím výběrčím, společností Kapsch. Ta s postupem resortu dopravy nesouhlasí, podle Kapsche totiž stále platí 

předběžné opatření ÚOHS, které zakazuje uzavřít s dosavadním vítězem tendru smlouvu. 

E15: Česko je šestadvacáté na světě v kvalitě života. Česká republika se letos v kvalitě života umístila 

v mezinárodním srovnání společnosti Deloitte na šestadvacátém místě. Proti loňskému roku si v žebříčku, který kromě 

ekonomického vývoje sleduje také např. úroveň životního prostředí nebo lékařskou péči, pohoršila o čtyři příčky. Ze 

sto padesáti sledovaných zemí dopadlo nejlépe Norsko, nejhůře naopak Středoafrická republika. 

E15: Zadlužení ČR v zahraničí meziročně kleslo. Zahraniční dluh České republiky ke konci druhého čtvrtletí činil 

4,388 bilionu korun, oproti prvnímu kvartálu to znamenalo nárůst o 72,3 mld. Kč. V meziročním srovnání se dluh České 

republiky nicméně o bezmála 10 miliard korun snížil. Podle předběžných údajů České národní banky odpovídá 

zahraniční dluh ČR 84,7 % tuzemského HDP. 

Mf DNES: Skandál s emisemi zlomil naftě vaz. Aféra dieselgate s podvodným softwarem u naftových motorů 

koncernu Volkswagen způsobila v České republice za poslední dva roky pokles prodejů dieselových aut o pětinu, podíl 

naftových vozů na celkových prodejích se pak za stejnou dobu snížil o 12 procentních bodů na 32 %. Studii představila 

společnost Cebia.  

LN: Levnější vlaky jsou na webu. České dráhy v posledních dnech výrazně zahýbaly s cenami jízdného, vedle 

zavedení výrazných slev pro studenty nebo důchodce zároveň spustily výhodnější nabídky také pro běžné cestující. Za 

lepšími cenami nicméně musí cestující zamířit na internet, kde lze získat akční slevu v řádu stokorun. Na standardních 

pokladnách k dostání takové nabídky nejsou.  

LN: Globální ekonomika je letos na vrcholu, spočítala OECD. Vzhledem k eskalaci obchodního napětí a turbulencím 

na rozvíjejících se trzích je současný hospodářský růst na svém vrcholu, uvedla organizace OECD. Světová ekonomika 

by měla letos podle její prognózy růst o 3,7 procenta, původně OECD počítala s růstem o desetinu procentního bodu 

vyšším. 
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HN: Irsko se chystá na brexit bez dohody. Vláda v Irsku počítá s plánem B v případě tzv. tvrdého brexitu, Dublin se 

obává, že Britové Evropskou unii opustí bez jakékoliv dohody. Irské úřady již proto najímají personál a připravují 

počítačové systémy, aby se na hrozící obtíže dopředu nachystaly. Londýn i Brusel podle svých slov chtějí zajistit, aby 

celý irský ostrov zůstal bezhraničním prostorem, konkrétnější dohoda je ale zatím v nedohlednu. 

HN: Danske Bank má problém, přišlo se na praní ruských peněz. Dánskem otřásá bankovní skandál, estonská 

pobočka největší dánské bankovní společnosti Danske Bank čelí podezření z praní špinavých peněz. Vyšetřovatelé mají 

důvodné podezření, že banka dlouhodobě umožňovala legalizaci výnosů z trestné činnosti. Policisté se zaměřili na 15 

tisíc podezřelých – nejčastěji z Ruska –, přes jejichž účty proteklo přes 200 miliard eur.  

 

 


