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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 6. června 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N přináší rozhovor s místopředsedou vlády a ministrem vnitra Janem Hamáčkem, který hovoří 

o protivládních demonstracích. Hospodářské noviny a Právo se věnují dalšímu auditu Evropské 

komise, který se týká společnosti Agrofert. Materiál se věnuje zemědělským dotacím. Ministr 

průmyslu a obchodu Karel Havlíček plánuje změny v podpoře využívání platebních terminálů 

drobnými podnikateli, píše E15. V boji proti změnám klimatu se nově angažují také církve, informují 

Lidové noviny. Mladá fronta DNES rozebírá změny pravidel pro platby lékařům. 

Zprávy 

LN: Maloobchodu se na jaře dařilo. Maloobchodní tržby bez prodejů aut v České republice v dubnu 

zrychlily meziroční růst na 6,9 % z březnových 4,8 % a překonaly tak očekávání analytiků, oznámil Český 

statistický úřad. Významný vliv měly podle ekonomů nákupy před Velikonoci, které letos připadly na duben. 

Např. útraty za potraviny rostly meziročně nejrychleji za posledních 16 let. 

HN: Prodej aut v Česku klesá skoro o 10 procent. Prodej nových osobních aut za prvních pět měsíců 

letošního roku meziročně klesl o 9,6 % na 106 596 vozů, oznámil Svaz dovozců automobilů. Jen za květen 

počet prodaných aut meziročně propadl o 6,5 %. Nejprodávanější značkou zůstává Škoda Auto, následovaná 

Volkswagenem a Dacií. 

HN: ČR a Německo mají dohodu o výměně informací k DPH. Česká republika uzavřela dohodu 

s Německem týkající se přímé přeshraniční výměny informací v oblasti daně z přidané hodnoty. Díky 

smlouvě budou obě země moci sdílet údaje o přeshraničních transakcích, u nichž mají podezření z daňového 

úniku. 

Mf DNES: Cyklistická velmoc Česko. Výstavba cyklostezek v ČR vyjde každoročně na stovky milionů korun 

a částka v posledních letech stoupá. Státní fond dopravní infrastruktury jen letos na budování nových tras 

vyplatí krajům a obcím 350 mil. Kč. Podle statistik roste počet kilometrů nově postavených cyklostezek 

desetkrát rychleji než dálnice. Aktuálně je v ČR v provozu přes 3,5 tisíce kilometrů cyklotras. 

Mf DNES: Zbankrotovalo nejvíce firem za 2,5 roku. V České republice bylo letos v květnu vyhlášeno 88 

bankrotů obchodních společností, o 35 více než v dubnu a nejvíce od listopadu 2016. Informovala o tom 

společnost CRIF – Czech Credit Bureau, podle níž nejvíce firem zbankrotovalo ve Středočeském a Ústeckém 

kraji. 
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E15: Tuzemský nápojář KMV kupuje srbskou konkurenci. Majitel značky Mattoni, společnost Karlovarské 

minerální vody, expanduje do Srbska. Jeho společný podnik se skupinou PepsiCo kupuje tamního největšího 

výrobce nealkoholických nápojů – Knjaz Miloš. Prodej musí ještě schválit antimonopolní úřady v obou 

zemích, hodnotu transakce společnosti nezveřejnily. 

E15: Pražan vydělává na byt 14,6 roku. Pokud by obyvatel Prahy neměl žádné další výdaje, na průměrný 

nový byt o rozloze 70 metrů čtverečních by vydělával 14,6 roku. Ukázala to studie developerské společnosti 

Central Group, ještě před rokem by pomyslná doba šetření na novou nemovitost byla téměř o rok kratší. Na 

konci roku 2014 pak činila 10 let. 

HN: Globální ekonomika vzroste jen o 2,6 procenta. Světová banka zhoršila výhled růstu globální 

ekonomiky. Celosvětové hospodářské tempo by mělo zpomalit na 2,6 % z loňských 3 %, původní lednovou 

prognózu tak Světová banka snížila o 3 desetiny procentního bodu. Důvodem je zejména nejistota spojená 

s hrozícími obchodními válkami.  

 

 

 

 


