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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 23. května 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Podle E15 více než půl miliardy korun investoval v loňském roce pražský magistrát do nákupu 

pozemků. Celková utracená suma je téměř čtyřikrát vyšší než předloni. Deník N se věnuje 

demonstracím spolku Milion chvilek pro demokracii za odstoupení premiéra Andreje Babiše a 

ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Řidiče pod vlivem drog by měla podle nejvyššího státního 

zástupce Pavla Zemana stíhat bez psychiatrických posudků. Hospodářské noviny píší o blížících se 

volbách do Evropského parlamentu. Lidové noviny informují o chystané reformě elitních detektivních 

útvarů v České republice. Mladá fronta DNE upozorňuje na zavedení nových pokut za zneužití tísňové 

linky. Sankce může dosáhnout až 100 tisíc korun. 

Zprávy 

Deník: S byrokracií živnostníkům pomůže systém PES. Povinnosti podnikatelů vůči státu nově ohlídá 

Právní elektronický systém, který vyvinula Hospodářská komora. Novinka, kterou dnes spustí na svém 

Sněmu, živnostníkům a firmám zpřehlední povinnosti, které jim stát ukládá. Systém od ledna testovalo 500 

jejích členů. Více na www.pespropodnikatele.cz. 

HN: Absurdita roku: Firmám hrozí pokuty, když nedodají data o svých zaměstnancích v exekuci. 

Sdělování nejrůznějších dat o zaměstnanci, na kterého je uvalena exekuce, způsobuje firmám administrativní 

zátěž zatíženou pokutou 50 tisíc korun. Tato povinnost byla letos zvolena Absurditou roku pod záštitou 

Hospodářské komory. 

HN: ČEZ se chystá na stažení z rumunského trhu. Energetická společnost ČEZ zvažuje stažení svých 

aktivit z rumunského trhu, informoval tamní list Ziarul Financiar s odkazem na anonymní zdroj. Polostátní 

společnost nechtěla celou záležitost blíže komentovat. Podle rumunských médií o záměru odejít ze země 

informovala firma tamní úřady. 

E15: Soudy čekají výrazný nárůst počtu bankrotů. Soudy žádají o peníze na posily kvůli možnému 

výraznému nárůstu počtu osobních bankrotů. Příští měsíc totiž vejde v účinnost novela zákona, která umožní 

oddlužení mnohem více lidem než dosud. Hospodářská komora přitom na základě dat InsolCentra 

upozorňovala, že Češi patří v oddlužení mezi nejúspěšnější v Evropě a změkčování zákona v neprospěch 

věřitelů není potřeba. 

E15: Půlka kapitálu českých firem pochází z EU. Na kapitál ze zemí Evropské unie připadá podle analýzy 

společnosti CRIF 48 % všeho kapitálu firem v ČR. Šedesát procent kapitálu českých firem, a to 1,25 bil. 

korun, pochází přitom ze zahraničí. Zhruba bilion korun připadá na EU, z toho 877 mld. na eurozónu.  

http://www.pespropodnikatele.cz/
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Mf DNES: Bariéry pro jaderky vyjdou na 1,2 miliardy. Zvýšení bezpečnosti jaderných elektráren, které 

vyžaduje změna legislativy, bude stát asi 1,2 mld. korun. Opatření proti případným útokům musí být účinná 

do konce letošního roku a provozovatelé musí provozy vybavit novými elektronickými a mechanickými 

bariérami. Ty vyjdou v Dukovanech na 700 mil. Kč, v Temelíně pak na půl miliardy. 

LN: Hypotéky dál zlevňují. Průměrná úroková sazba hypoték v dubnu klesla na 2,85 procenta z březnových 

2,9 % a úvěry na bydlení tak zlevňují třetí měsíc v řadě, vyplývá z údajů Fincentra Hypoindexu. Příčinou 

klesajících sazeb je podle ekonomů zejména konkurenční boj tuzemských bank o klienty. 

E15: Sankce hrozí i výrobci kamer Hikvision. Americká vláda zvažuje, že na čínského výrobce 

kamerových systémů Hikvision a další čínské podniky působící v tomto odvětví uvalí podobné obchodní 

restrikce jako na společnost Huawei. Informují o tom list The New York Times a agentura Bloomberg s 

odvoláním na obeznámené zdroje. 

 

 


