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Odbor vnější komunikace 

pátek, 24. května 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N se věnuje volbám do Evropského parlamentu, které v ČR probíhají dnes a zítra. Lidové noviny 

přináší rozhovor s premiérem Andrejem Babišem, ve kterém hovoří o současné evropské politice. 

Právo upozorňuje na případ upomínek za neuhrazené zálohy na elektřinu, které mladé rodině mailová 

schránka zařadila do složky spam. Poskytovatel elektřiny následně domácnost odstřihl od proudu. 

E15 informuje o plánovaném rozvoji pražského Václavského náměstí, kde by měly přibýt hotely, 

restaurace i nové obchody. Hospodářské noviny představují zakladatele společnosti Amazon a 

nejbohatšího muže na světě Jeffa Bezose. Mladá fronta DNES varuje před novou pastí pro děti na 

internetu v podobě videí propagujících hazard. 

Zprávy 

LN: Dlouhý se pustil do vlády a odborů. Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý ve svém 

zahajovacím projevu na komorovému sněmu kritizoval vládu i odbory. „Každý rok za vámi politiky a 

především za vládou přijdou odbory, že chtějí zvýšit minimální mzdu, a každý rok jim vyhovíte,“ upozornil. 

Mimo jiné kritizoval také rušení karenční doby, návrh povinného 5. týdne dovolené a byrokracii. Více ZDE 

Mf DNES: Přehled povinností na jednom místě. Hospodářská komora spustila ostrý provoz Právního 

elektronického systému. Podnikatelům umožňuje na jednom místě spravovat povinnosti, které musí ze 

zákona plnit. Novinka firmám snižuje byrokratickou zátěž a šetří peníze na pokutách. Více ZDE 

E15: Finanční domy musejí více platit do rezerv. Banky budou od léta 2020 odvádět více peněz do rezerv 

na ochranu úvěrového trhu, Česká národní banka totiž zvýšila sazbu tzv. proticyklické kapitálové rezervy na 

dvě procenta. Podle centrální banky je tuzemský finanční sektor stabilní a má dostatek prostoru na větší 

rezervy pro případ hospodářských problémů. 

Mf DNES: Omezení ČNB zůstává v platnosti. Bankovní rada ČNB nechala limity pro poskytování hypoték 

beze změny. Dluh žadatele by tak ani nadále neměl překročit devítinásobek ročního čistého příjmu a na 

splátku úvěru by neměl vynaložit více než 45 procent měsíčního čistého příjmu. Zároveň dál platí doporučení, 

aby banky neposkytovaly hypotéky nad 90 % hodnoty kupované nemovitosti.  

E15: Kapsch napadl tendr na kontrolora mýtného tendru. Volba dohlížitele na výběr mýta v ČR provázejí 

komplikace. Zhruba půlmiliardový tendr, který vypsalo ŘSD, napadla u ÚOHS kvůli údajným diskriminačním 

kritériím dceřiná společnost dosavadního správce systému Kapsch Telematic Services. Podle té zadavatel 

tendru připravil zakázku tak, aby vyhovovala předchozímu poskytovateli CGI IT ČR. 

https://www.komora.cz/press_release/vladimir-dlouhy-podminky-pro-podnikani-se-zhorsily-kvuli-odborarum-kterym-vlada-vyhovi-ve-vsem-o-co-si-reknou-doplaci-na-to-zamestnavatele-i-jejich-zamestnanci/
https://pespropodnikatele.cz/
https://pespropodnikatele.cz/
https://www.komora.cz/press_release/povinnosti-podnikatelu-vuci-statu-ode-dneska-spravuje-pravni-elektronicky-system/
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E15: Huawei chystá svůj operační systém. Pokud nebude společnost Huawei moci využívat ve svých 

přístrojích služby firmy Google, je připravena vyvinout vlastní operační systém. S odvoláním na vedení 

Huawei to uvedl server CNBC.  

E15: Ruský průmysl nečekaně zrychlil. Průmyslová výroba v Rusku se v dubnu meziročně zvýšila o  

4,9 procenta po březnovém nárůstu o 1,2 %, uvedl tamní statistický úřad Rosstat. Tempo růstu průmyslové 

produkce bylo výrazně vyšší, než očekávali analytici, podle kterých tomuto odvětví pomohl zejména 

zpracovatelský sektor. 

 

 

 


