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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 10. června 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Mladá fronta DNES přináší rozhovor s premiérem Andrejem Babišem o současné situaci okolo auditů 

Evropské komise. V interview pro Právo situaci předsedy vlády komentuje také ministr průmyslu a 

obchodu Karel Havlíček. Dotacím pro společnost Agrofert a údajnému střetu zájmů Andreje Babiše 

se na titulní straně věnují i Hospodářské noviny. Lidové noviny upozorňují na ekonomické problémy 

nemocnic v souvislosti s růstem platů zdravotnického personálu. E15 píše o vysokých nákladech na 

bydlení v Praze. Průměrná měsíční splátka hypotéky na třípokojový byt se v hlavním městě blíží 

průměrné čisté mzdě. Deník N otiskl profil starosty pražských Řeporyjí Pavla Novotného.  

Zprávy 

HN: O EET se rozhodne až po debatě v Senátu. Povinnost elektronicky evidovat tržby se v příštím roce 

zřejmě rozšíří i na řemeslníky, schválila to sněmovna. Předloha zamíří do Senátu, kde bude pravděpodobně 

zamítnuta a vrácena poslancům. Podle Hospodářské komory by další vlna EET měla odstranit z trhu nekalou 

konkurenci. Zároveň upozorňuje, že kontroly státních úřadů budou u řemeslníků a dalších profesí obtížné. 

Mf DNES: Jak roztočit osudnou spirálu. „Někdy se až zdá, že levice a odboráři svými nápady chtějí stůj 

co stůj srazit českou ekonomiku na kolena,“ říká v autorském komentáři pro Mf DNES ředitel Odboru 

legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič. Upozorňuje zejména na nebezpečí 

bankovní daně, která by zdražila služby pro koncové klienty. 

LN: Spoření na stáří ponese letos víc. Růst úrokových sazeb České národní banky letos podle ekonomů 

přispěje k vyššímu zhodnocení úspor v penzijních fondech, při zvolení odvážnější investiční strategie by pak 

měl výnos v letošním roce překonat inflaci. V České republice na penzi spoří 4,5 milionu lidí a loni jejich 

úspory v penzijních fondech vynesly méně, než kolik činil růst spotřebitelských cen.  

E15: Objem investic do realit vzroste. Objem peněz, které letos přitečou do realitních nemovitostí v České 

republice, překoná loňskou hodnotu 2,62 mld. eur. Jen v prvním čtvrtletí se hodnota realitních investic 

meziročně zvýšila o 214 procent na 1,08 mld. eur. Rekordní objem z roku 2016 z roku 3,08 mld. eur nicméně 

podle poradenské společnosti Colliers překonán nebude.  

Právo: Extra pevné lano. Společnost Lanex z Bolatic na Opavsku, která vyrábí lana a produkty 

z technického textilu, vyvinula nový typ lana pro námořní dopravu. Je vyrobené z polyethylenu a je výjimečné 

svou pevností, která je osmkrát vyšší než u stejně vážícího ocelového lana. Nový produkt bude sloužit ke 

kotvení námořních lodí a Lanex ho chce ročně prodávat 150 tun. 
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HN: Německá centrální banka zhoršila výhled ekonomiky. Německá centrální banka snížila odhad 

letošního růstu německé ekonomiky na 0,6 %, v prosinci přitom ještě ve své prognóze počítala 

s 1,6procentním tempem. Za zhoršením odhadu podle banky stojí především slábnoucí globální poptávka a 

její negativní dopad na německý export a průmysl.  

LN: O vadě kontrolek věděl Boeing dlouho. Společnost Boeing už před dvěma lety věděla, že v nových 

letounech 737 MAX nefungují výstražné kontrolky varující před odlišnými údaji dvou snímačů úhlu náběhu. 

Informovala o tom agentura AP. Výrobce americké úřady na chybu upozornil až v listopadu loňského roku, 

tedy až několik týdnů poté, co se jeden ze strojů zřítil v Indonésii.  

 

 

 

 


