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Odbor vnější komunikace 

úterý, 11. června 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N rozebírá největší bezpečnostní hrozby pro střední Evropu. Právo představuje novou stranu 

Trikolora Václava Klause mladšího. Zavedení tzv. zálohovaného výživného vyjde státní kasu na 

stovky milionů korun ročně, upozorňuje E15. Hospodářské noviny informují o větších pravomocech 

při regulaci hypotečního trhu pro ČNB, návrh novely příslušného zákona schválila vláda. Lidové 

noviny přináší přehled toho, jak budou v ČR zdaněny velké internetové společnosti. Mladá fronta 

DNES se věnuje projektu „Portál občana“, který by měl v příštích měsících umožnit řešit vybrané 

úřední úkony online. 

Zprávy 

HN: Nezaměstnanost je blízko minimu, stoupat nebude. Nezaměstnanost v ČR podle dat Českého 

statistického úřadu v květnu klesla na 2,6 % z dubnových 2,7 %. Bez práce bylo 200 675 lidí, což je nejméně 

od května 1997. Podle analytiků tuzemská míra nezaměstnanosti patří mezi nejnižší v Evropské unii. Počet 

lidí bez práce mírně vzroste po prázdninách vlivem nástupu absolventů na pracovní trh.  

LN: Stát už ví, jak zdaní internetové giganty. Ministerstvo financí dokončilo návrh daně, kterou by měly 

v ČR platit internetové firmy jako Facebook nebo Google. Resort nastavil pravidla tak, aby nezasáhla české 

internetové společnosti včetně Seznamu. 7% obvodu by tak od poloviny příštího roku měly podléhat firmy 

s globálním obratem nad 750 mil. eur., které v ČR dosáhnou obratu minimálně 50 mil. Kč.   

HN: ČNB posílí v regulaci hypoték. Centrální banka se přiblížila svému cíli získat silnější pravomoci 

k usměrňování hypotečního trhu, novelu zákona o ČNB schválila vláda. Ta by měla přinést větší prostor pro 

regulaci trhu s hypotékami. Centrální banka chce zabránit, aby si lidé brali půjčky, které nebudou schopni 

v případě propadu ekonomiky splácet.  

Mf DNES: Šéf ČD skončil. Hodlá se bránit soudní cestou. Miroslav Kupec skončil ve vedení Českých 

drah, definitivně o tom rozhodla dozorčí rada státního podniku. Podle ministra dopravy Vladimíra Kremlíka 

bude na post nového šéfa ČD vypsáno výběrové řízení. Podle oficiálního vyjádření drah stojí za Kupcovým 

odoláním ztráta důvěry. Miroslav Kupec pro své odvolání důvod nevidí a chce se bránit právní cestou.  

Mf DNES: Ťokovo dědictví: Česko v mýtných kleštích. Po společnosti Kapsch pohrozil vymáháním 

vzniklých škod i vítěz tendru na provoz mýta od roku 2020 – firma CzechToll. Riziko arbitráží proti ČR otevřelo 

nedávné rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který zpochybnil postup ministerstva dopravy a ÚOHS. Dle 

verdiktu nebylo řádně ukončeno jednání s Kapschem, hrozí tak zneplatnění smluv s novým provozovatelem.  



 

 

 2 

E15: Malé firmy ohrožuje chybějící voda. Pětina českých malých a středních firem, pro jejichž činnost je 

voda důležitá, už musela řešit problémy s jejím nedostatkem. Zhruba tři procenta firem pak dokonce musela 

kvůli chybějící vodě omezit nebo zastavit provoz. Vyplynulo to z průzkumu ČSOB mezi podnikateli všech 

oborů. 

HN: Stát pomůže majitelům lesů kvůli kůrovci. Vlastníci a nájemci lesů či majitelé lesních školek získají 

pro boj s kůrovcovou kalamitou podporu od státu v podobě investičních úvěrů a pojištění. Počítá s tím 

materiál ministerstva zemědělství, který schválila vláda. Pro letošní rok tak stát vyčlenil na úvěry 210 mil. Kč 

a zvýšit by se měl i příspěvek na pojištění lesních porostů. 

 

 


