
 

 

 1 

Odbor vnější komunikace 

pondělí, 27. května 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N přináší diskuzi o možném návratu základní vojenské služby. E15 upozorňuje na zdražování 

elektřiny pro domácnosti i firmy. Hospodářské noviny otiskly rozhovor z generálním ředitelem ČEZ 

Danielem Benešem. Podle jeho slov se bude firma v příštích letech soustředit převážně na český trh. 

Mladá fronta DNES, Lidové noviny a Právo informují o výsledcích voleb do Evropského parlamentu, 

v nichž zvítězilo hnutí ANO.  

Zprávy 

LN: Nedoplacených dní ubylo o desetinu. Objem daňových nedoplatků u všech daní včetně pojistného na 

sociální zabezpečení loni klesl o 10 procent na 110,8 miliardy korun, uvedla vláda ve svém závěrečném účtu. 

Nejvyšší podíl nedoplatků eviduje Česká správa sociálního zabezpečení – 60 miliard korun. Finanční správa 

pak loni zaznamenala nedoplatky za zhruba 42 miliard korun. 

HN: ČEZ rozprodá majetek v cizině. Společnost ČEZ se hodlá postupně zbavit téměř všech svých firem 

v zahraničí, které v posledních 15 letech nakoupila. Podle generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše se chce 

firma soustředit na tuzemský trh. Desítky miliard korun získané z prodeje zahraničních aktiv chce společnost 

ČEZ využít pro rozvoj obnovitelných zdrojů, distribuční sítě nebo případnou výstavbu jaderných bloků.  

E15: Zdražení energií postihuje podniky. Firmy se v letošním roce budou muset kromě tlaku na růst mezd 

vyrovnat i se zvyšujícími se náklady na energie. Podle odborníků tuzemské firmy i domácnosti letos za 

elektřinu zaplatí o 30 mld. Kč meziročně navíc. Na vině jsou rostoucí ceny elektřiny na burze, které musí 

poskytovatelé energií promítnout do koncových cen. U firem by to mohlo znamenat nižší růst produktivity. 

E15: Důchodová komise zvažuje zřízení státního spořícího fondu. Vládní důchodová komise se shodla, 

že třetí pilíř spoření na stáří není efektivní a lidé do něho odkládají malé částky. Komise chce proto připravit 

plán řešení, jednou z variant by mohl být podle šéfky komise Danuše Nerudové státní spořící fond. Ten by 

byl alternativou ke komerčním fondům a stát by za vklady střadatelů ručil v plné výši.  

E15: Škoda Vagonka už má dodávku vlaků do Lotyšska jistou. Lotyšské úřady i tamní železniční 

společnost Pasažieru vilciens se minulý týden definitivně rozhodly pro plzeňskou Škodu Vagonka jako 

dodavatele 32 vlakových souprav za více než šest miliard korun. Škoda zvítězila v tendru, kterého se 

účastnila také španělská firma CAF nebo švýcarský výrobce vlaků Stadler.  
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E15: Škodovka chystá expanzi v Indii. Automobilka Škoda Auto hodlá v příštích třech letech zdvojnásobit 

počet indických měst, v nichž má svá obchodní zastoupení. Plán je součástí více než 25miliardové investice 

mateřského Volkswagenu do rozšíření koncernových značek v Indii. Škoda Auto v zemi ročně prodá zhruba 

17 tisíc vozů, což představuje 1,5 procenta globální produkce. 

HN: Důvěra v ekonomiku je nejníže za tři roky. Důvěra v českou ekonomiku v květnu oproti předchozímu 

měsíci klesla o 1,4 bodu na hodnotu 95,7, uvedl Český statistický úřad. Ukazatel ekonomické důvěry se tak 

dostal na nejnižší úroveň za poslední tři roky a meziročně klesl jak u podnikatelů, tak u spotřebitelů. 

HN: Kremlík dál tlačí na jez na Labi. Ministr dopravy Vladimír Kremlík bude prosazovat stavbu jezu na Labi 

v Děčíně bez ohledu na negativní stanovisko k vlivu na životní prostředí. Jeho hlavní prioritou jsou i další 

úpravy vodní infrastruktury k usnadnění dopravy na tuzemských řekách. 

 

 


