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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 1. července 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Právo informuje o více než 26 milionech korun, které si lidé dosud nevyzvedli ze zrušeného druhého 

důchodového pilíře. Prezident Miloš Zeman otálením se jmenování nového ministra kultury jedná 

podle právníků v rozporu s ústavou, píše Deník N. Hospodářské noviny se věnují vládní krizi, podle 

premiéra Andreje Babiše nejsou vyloučeny předčasné volby. Lidové noviny upozorňují na sezóny 

přívalových dešťů, které čekají Českou republiku v příštích letech. Dnešním dnem končí karenční 

doba a zaměstnancům se budou znovu proplácet i první tři dny nemoci, sděluje Mf DNES. 

Zprávy 

HN: Ekonomika rostla rychleji, potvrdil statistický úřad. Meziroční tempo růstu české ekonomiky 

v prvním čtvrtletí letošního roku zrychlilo na 2,8 %, v porovnání v posledním kvartálem roku 2018 si český 

HDP polepšil o 0,6 %. Zpřesněná data zveřejnil Český statistický úřad, který ještě v květnu české ekonomice 

v prvním kvartále předpovídal meziroční růst o 2,5 %. 

LN: Nemocenská se vyplácí znovu už od prvního dne nemoci. Dnešním dnem po deseti letech končí 

v České republice karenční doba, zaměstnanci tak budou znovu dostávat náhradu mzdy i za první tři dny 

nemoci. Zrušení karence dlouhodobě kritizuje Hospodářská komora, podle níž opatření výrazně ekonomicky 

zatíží zejména malé a střední podniky a vzroste fiktivní nemocnost. 

HN: Banky mají pro rozvojový fond až sedm miliard. Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a 

UniCredit Bank potvrdily, že jsou připraveny investovat do Národního rozvojového fondu až 7 mld. Kč. Uvedl 

to úřad vlády, zřízení fondu namísto sektorového zdanění bank navrhl premiér Andrej Babiš.  

HN: Domácnosti dluží bankám 1,684 bilionu. Zadlužení českých domácností u bank a družstevních 

záložen se za květen zvýšilo o 10,6 mld. Kč na 1,684 bil. Kč, oznámila Česká národní banka. Meziročně 

zadlužení domácností v ČR v květnu stouplo o více než 106,5 mld. Kč. Největší objem půjček tvoří úvěry na 

bydlení.  

HN: CzechInvest dočasně povede Reichl z jihomoravské pobočky. Vládní agenturu pro podporu 

podnikání a investic CzechInvest ode dneška dočasně povede dosavadní ředitel jihomoravské regionální 

kanceláře agentury Patrik Reichl. Ve vedení CzechInvestu bude do doby, než dojde ke jmenování nového 

ředitele už sloučených agentur CzechInvest a CzechTrade.  

HN: SOR loni utržila přes tři miliardy. Zisk jí klesl. Výrobce autobusů SOR Libchavy loni utržil přes 3 mld. 

Kč, což představuje nárůst oproti roku 2017 o 754 mil. Kč. Čistý zisk společnosti pak klesl o 16 mil. Kč na 

176 mil. Kč. Firma v roce 2018 vyrobila celkem 587 autobusů – o 22 % meziročně více. 
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Mf DNES: EU a Vietnam mají smlouvu o volném obchodu. Evropská unie podepsala s Vietnamem 

dohodu o volném obchodu, která otevírá cestu k odstranění cel u téměř veškerého zboží ve vzájemné 

obchodní výměně. Jedná se o vůbec první takovou smlouvu mezi Unií a některou z rozvíjejících se zemí 

jihovýchodní Asie. Dohodu musí ještě schválit Evropský parlament. 

 


