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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 24. září 2018 

Titulní strany hlavních deníků                   

Sucho, vedra a kůrovec v letošním roce zničily na dvacet milionů stromů, upozorňuje Právo. Hospodářské noviny 

informují o nové informační povinnosti obchodníků, kteří by měli v budoucnu zasílat informace o prodaném 

zboží. Stát tak chce efektivněji a přesněji počítat inflaci. E15 varuje před zdražováním krátkodobých státních 

dluhopisů, úroky jsou nejdražší za posledních šest let. Lidové noviny se věnují rostoucímu počtu opilých dětí. 

Zdravotníci nejčastěji vyjíždějí k nezletilým ve věku 14 až 16 let. Na 250 tisíc lidí v České republice podle statistik 

pracuje načerno, píše Mladá fronta DNES.  

Zprávy 

LN: Od prvního razítka po hotový byt. Za 9 let. Zajistit povolení potřebná k tomu, aby se mohl začít v Praze stavět 

bytový projekt, zabere v průměru sedm let. Pokud skutečně výstavba začne, je nutné přičíst další dva roky. Vyplývá to 

z analýzy zpracované společností Deloitte.  

HN: Růst českého stavebnictví je v EU osmý nejrychlejší. České stavebnictví bylo v prvním pololetí s meziročním 

růstem o 8,9 % mezi 28 státy Evropské unie na osmém místě, oproti loňského roku si tak sektor v evropském srovnání 

polepšil o 10 pozic. Průměrný nárůst stavebního sektoru činil v EU v prvních šesti měsících roku 2,5 procenta. 

HN: Mýtné bez Kapsche se blíží. Firmy CzechToll a SkyToll, s nimiž minulý týden ministr dopravy Dan Ťok podepsal 

smlouvu o provozování mýtného systému, by podle informací HN mohly začít vybírat dálniční poplatky už příští rok. 

Tendr byl přitom původně vypsán na provoz systému až od roku 2020. Informaci resort dopravy nepřímo potvrdil, 

smlouva s Kapschem byla podle ministerstva v roce 2017 prodloužena o maximálně tři roky.  

HN: Po EET čeká obchody další posílání účtenek. Řetězec Ahold začal ve zkušebním provozu posílat z pokladen 

údaje, které umožní Českému statistickému úřadů přesněji zjišťovat inflaci. Pravomoc zjišťovat zvyšování cen 

elektronickým způsobem umožňuje členským státům vyhláška EU. Později se do odesílání dat o nákupech zapojí další 

prodejci.  

E15: Dvouleté dluhopisy jsou nejdražší za šest let. České republice dramaticky zdražují krátkodobé půjčky, 

v současné době si stát pomocí dvouletých dluhopisů půjčuje za roční úrok 1,63 procenta – nejdráže za posledních šest 

let. Ještě před rokem byla přitom obdobná půjčka dostupná zdarma, na vině jsou podle ekonomů zejména rostoucí 

úrokové sazby v ČR. Analytici proto připomínají, že stát bude muset svoji dluhovou politiku výrazně přehodnotit.  

Mf DNES: Analytici: ČNB zvýší úrokové sazby. Bankovní rada podle analytiků na svém středečním pravidelném 

zasedání opět zvýší základní úrokovou sazbu, tentokrát o čtvrt procentního bodu na 1,5 %. Jednalo by se tak již o třetí 

navýšení v řadě a nemělo by být letos poslední – další růst úroků ekonomové očekávají v listopadu. 
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E15: Soukromá část D4. Dokončit 32kilometrový úsek dálnice D4 za vlastní peníze by chtělo celkem sedm konsorcií. 

Ministerstvo dopravy v příštích týdnech zúží výběr na čtyři subjekty, které budou o zakázku soutěžit. Vítěz by měl 

dálnici mezi Háji na Příbramsku a Miroticemi na Písecku také provozovat.  

Mf DNES: Nejsou lidi? Firmy je nechtějí zaplatit. Asociace pracovních agentur odhaduje, že v současnosti na českém 

pracovním trhu působí až 250 tisíc zaměstnanců nelegálně. Na výplatu bez dokladů „na ruku“ nejčastěji podle statistik 

přistupují cizinci bez pracovního povolení nebo lidé, kteří chtějí své příjmy skrýt před exekutory. Této praxi by mohly 

v budoucnu zamezit také vyšší kvóty pro legální zaměstnávání cizinců, které zajišťuje Hospodářská komora. 

Mf DNES: Z Budvaru si stát vezme půl miliardy. Vláda ve středu projedná návrh půlmiliardového odvodu z peněz 

národního podniku Budějovický Budvar do státního rozpočtu, generální ředitel pivovaru Petr Dvořák s transakcí podle 

svých slov dopředu počítá. V loňském roce Budvar prostředky do rozpočtu kvůli vysokým investicím neodvedl. Státní 

podnik loni utržil celkem 2,47 miliardy korun. 

 

 


