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Odbor vnější komunikace 

středa, 19. června 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N radí, jak se finančně připravit na důchodový věk, nejjistější je pořízení nemovitosti. Právo se 

na titulní straně věnuje kauze společnosti H-Systém a odškodnění pro poškozené klienty. Stát se 

chystá změnit systém odměňování nejvyššího vedení společnosti ČEZ, informuje E15. Hospodářské 

noviny píší o dopadech chystané novely zákona o ČNB, která by ztížila dostupnost hypoték pro 

klienty starší 36 let. Policie se chce podle Lidových novin v provozu více zaměřit na automobily 

s vadnými výfuky a poškozenými filtry pevných částic. Premiér Andrej Babiš jedná s novým mobilním 

operátorem o vstupu na český trh, sděluje Mladá fronta DNES.  

Zprávy 

HN: Cizinec bude moci ke konkurenci odejít až po půl roce. Poslanci schválili senátní verzi novely zákona 

o pobytu cizinců, která mimo jiné výrazně omezí predátorské praktiky některých firem při přetahování 

zahraničních zaměstnanců. Na pracovníky z ciziny se bude vztahovat 6měsíční fixace, během níž nebudou 

moci změnit zaměstnavatele. Tento koncept dlouhodobě prosazovala Hospodářská komora. Více ZDE. 

HN: Zákon o urychlení výstavby by měl být do konce roku. Ministr dopravy Vladimír Kremlík chce, aby 

byla novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury schválena do konce roku. Podle jeho slov je 

třeba prozkoumat i možnosti, jak stavby klíčových dopravních staveb urychlit i v podmínkách současné 

legislativy. Zákon o rychlejší výstavbě dopravních staveb podporuje Hospodářská komora.  

Mf DNES: RegioJet prodal dluhopisy. Soukromý železniční dopravce RegioJet prodal emisi zajištěných 

dluhopisů ve výši 921 mil. Kč se splatností pěti let, získané peníze společnost použije na nákup nových vlaků, 

další rozvoj i refinancování bankovních úvěrů. Firma RegioJet v současnosti provozuje vlakovou dopravu na 

trase z Prahy na Ostravsko a severní Slovensko, dále pak vozí cestující z Prahy do Vídně. 

HN: Investoři vidí německou ekonomiku stále černěji. Důvěra investorů a analytiků v německou 

ekonomiku se v červnu prudce zhoršila a klesla výrazně více, než ekonomové očekávali. Největší obavy mají 

investoři z obchodních sporů mezi USA a Čínou nebo ze slábnoucích hospodářských výsledků Německa. 

Index ekonomické důvěry institutu ZEW se v červnu snížil o 19 bodů na mínus 21,1 bodu. 

HN: Prodej aut v EU po osmi měsících poklesu rostl. Prodej nových osobních aut v Evropské unii v květnu 

meziročně vzrostl o 0,1 % na více než 1,4 mil. vozů. Jedná se o první meziroční nárůst prodejů po osmi 

měsících, oznámilo Evropské sdružení výrobců automobilů. V prvních pěti měsících roku se prodej aut v EU 

nicméně meziročně snížil o 2,1 %. 

https://www.komora.cz/press_release/omezeni-nekaleho-pretahovani-zahranicnich-zamestnancu-a-jednodussi-administrativa-snemovna-posvetila-konecnou-podobu-novely-zakona-o-pobytu-cizincu/
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Mf DNES: Německé dálnice budou dál zdarma.  Řidiči osobních vozů budou i příští rok jezdit po 

německých dálnicích zdarma, zavedení známek pro osobní dopravu zamítl Soudní dvůr Evropské unie. 

Podle jeho verdiktu by systém diskriminoval zahraniční šoféry. Němečtí řidiči by totiž poplatek hradit 

nemuseli, resp. by jim byla částka vrácena po zaplacení silniční daně.  

LN: Růst cen v eurozóně zpomaluje. Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně v květnu 

zpomalilo na 1,2 % z dubnových 1,7 %, uvedl Eurostat. Inflace se tak podle ekonomů vzdálila cíli Evropské 

centrální banky, která svoji politikou cílí na růst cen okolo 2procentní hranice. V celé EU dosáhla inflace 

v květnu meziročního tempa 1,6 %. 

 


