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Odbor vnější komunikace 

středa, 29. května 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N se věnuje demonstracím za odstoupení ministryně spravedlnosti Marie Benešové, které se 

včera konaly na více než 200 místech v ČR. I přes současné vydatné deště hrozí v České republice 

problémy se suchem, upozorňuje Právo. E15 píše, že hypotéky s fixací nad pět let v současnosti tvoří 

přes 40 procent všech úvěrů na bydlení. Hospodářské noviny přináší přehled daňových rájů v Evropě. 

Lidové noviny informují, že prezident Miloš Zeman nepřijal demisi ministra kultury Antonína Staňka. 

Mladá fronta DNES varuje před rostoucím počtem případů závislosti na lécích. Problém se týká 

zejména přípravků na spaní a antidepresiv.  

Zprávy 

Mf DNES: Analýza: Sektorová daň by zdražila úvěry a hypotéky. Případné zavedení sektorové bankovní 

daně by zvýšilo ceny finančních produktů, což by se projevilo zejména vyššími úroky hypoték a zdražením 

firemních úvěrů. Vyplývá to z šetření Centra ekonomických a tržních analýz. Sektorová daň by v konečném 

důsledku znamenala nižší investiční aktivitu firem a snížení tempa ekonomiky o 0,86 procentního bodu. 

E15: ČSSD trvá na zdanění bank. Sociální demokraté nadále trvají na uzákonění zvláštní bankovní daně. 

Svůj požadavek zopakovali v souvislosti s Fondem národního rozvoje, který navrhuje premiér Andrej Babiš 

a z něhož by byly financovány investiční projekty. ČSSD má výhrady zejména kvůli plánovanému dohledu 

bank nad financovanými projekty. Banky by tak podle sociální demokracie měly velký vliv na investice v ČR. 

Mf DNES: Těžká hlava z mýta. Risk s urychlením nevyšel. Ministerstvo dopravy připravuje spuštění 

nového mýtného systému. Nemá ale jistotu, že soud celou proceduru nezastaví. Krajský soud v Brně totiž 

vrátil na podnět stávajícího provozovatele mýta, společnosti Kapsch, případ k novému projednání u 

antimonopolního úřadu. Podle Mf DNES hrozí zákaz plnění smlouvy s firmami CzechToll a SkyToll. 

E15: Nový mýtný systém je hotový ze dvou třetin. Budoucí provozovatel mýta, konsorcium firem 

CzechToll a SkyToll, do příprav nového systému investovalo stovky milionů korun a potřebná infrastruktura 

je hotova ze dvou třetin. Systém by tak měl být podle vedení konsorcia kompletní během léta, následně by 

měly společnosti spustit zkušební provoz.  

Mf DNES: Češi letos na stát pracovali o šest dnů déle než loni. Na včerejšek připadl podle výpočtu 

Liberálního institutu den daňové svobody. Tak je označován pomyslný okamžik, do něhož občan vydělává 

na zaplacení daní a po tomto datu již vydělává na sebe. Češi tak letos na stát vydělávali 148 dní, o šest dní 

déle než loni. Za zpožděním dne daňové svobody je podle ekonomů zpomalení hospodářského růstu v ČR. 
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E15: Výnos penzijních fondů zůstal pod inflací. Transformované penzijní fondy loni klientům v průměru 

vynesly 0,7 procenta a žádný tak nepřekonal inflaci, která loni dosáhla 2,1 %. Fondy nebyly podle dat 

penzijních společností výnosné ani v roce 2017, kdy byl jejich výnos při 2,5procentní inflaci jen 0,6 %. V 

transformovaných fondech na konci roku spořilo 3,47 milionu klientů. 

HN: ŘSD chce zahájit stavbu D55 ještě letos. Ředitelství silnic a dálnic chce na sklonku letošního roku 

zahájit výstavbu dálnice D55 v úseku mezi Babicemi a Starým Městem na Uherskohradišťsku. ŘSD před 

několika dny získalo stavební povolení, náklady na stavbu více než 8kilometrového úseku by měly dosáhnout 

3,14 miliardy korun.  

LN: Ekonomická nálada v eurozóně se zvedá. Ekonomická nálada v eurozóně se v květnu zlepšila, 

zejména díky většímu optimismu v průmyslu i mezi spotřebiteli. Informovala o tom Evropská komise, podle 

níž se index ekonomické nálady v pátém měsíci roku zvýšil na 105,1 bodu z dubnových 103,9 bodu. Výsledky 

tak překonaly očekávání analytiků a ukončily sérii deseti měsíčních poklesů. 

E15: Komora: Ekonomika v Německu zpomalí. Německá průmyslová a obchodní komora zhoršila výhled 

ekonomického růstu Německa pro letošní rok na 0,6 procenta, dosavadní prognóza počítala s tempem  

0,9 %. Komora upozornila zejména na zhoršení podnikatelské nálady ve zpracovatelském sektoru vlivem 

slabé zahraniční poptávky. 

Právo: Zvyšování cel dopadá i na evropské firmy. Stupňující se obchodní napětí mezi USA a Čínou již 

dopadá i na evropské firmy působící na čínském trhu. Podle průzkumu Obchodní komory EU v Číně 

způsobily spory a cla újmu třetině evropských společností, které v zemi podnikají. Firmy si stěžují zejména 

na to, že jsou stále častěji nuceny čínské straně předávat své know-how. 

 

 


