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Odbor vnější komunikace 

pátek, 19. července 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Právo upozorňuje na nedostatek lidí v policejních sborech, bezpečnostní složky postrádají skoro 

3 000 lidí. Úroky vyplácené firmám za jejich neoprávněně zadržené finance pomocí zajišťovacích 

příkazů se sníží, píše E15. Hospodářské noviny přináší rozhovor s Jakubem Nešetřilem, zakladatelem 

start-upu Apiary a majitelem neziskovky Česko.Digital. Lidové noviny se věnují případu vražedkyně 

z Jilemnice, která se díky svému těhotenství dostane na svobodu. Poslanci chystají změnu zákona, 

podle kterého by byly možné porody přímo ve vězení. Mf DNES varuje před nárůstem případů, kdy 

nezletilí fyzicky napadají náhodné oběti a své činy natáčejí na mobilní telefony. Deník N připomíná 

padesáté výročí přistání prvního člověka na Měsíci. 

Zprávy 

Právo: V Česku dělají statisíce důchodců. Z celkového počtu 2,8 mil. osob, které v České republice 

pobírají důchod, jich loni pracovalo 341 tisíc – zhruba o 100 tisíc více než v roce 2010. Podle ČSÚ se tuzemští 

penzisté na celkovém počtu pracujících podílejí 6,4 %. Ekonomové za situací vidí zejména nedostatek lidí 

na trhu práce, firmy podle prognóz Hospodářské komory postrádají až půl milionu zaměstnanců. 

E15: Stát sníží úroky z peněz zabavených firmám. Trojnásobně nižší by měly být úroky vyplácené firmám 

za jejich státem neoprávněně zadržené peníze prostřednictvím zajišťovacích příkazů. S poklesem ze 

současných 23 % na 10 % ročně počítá návrh novely daňového řádu z dílny ministerstva financí. Pro 

podnikatele naopak pozitivní změnou by mělo být dřívější vrácení části nadměrných odpočtů na DPH. 

E15: ČEZ rozvíjí rychlodobíjecí stanice. Společnost ČEZ za poslední rok v tuzemsku zdvojnásobila počet 

rychlodobíjecích stanic pro elektromobily na rovných 100. V České republice pod hlavičkou ČEZu pak funguje 

také dalších 60 stanic s pomalejším dobíjením. Projekty podporuje také ministerstvo dopravy, které chce 

během příštích čtyř let pomoci s výstavbou dalších celkem 500 dobíjecích míst. 

E15: Český výrobce světlovodů Lightway uspěl v Perském zálivu. Česká firma Lightway dodá 

světlovody pro projekt nízkoemisního a energeticky soběstačného města Masdar City ve Spojených 

arabských emirátech. Společnost do města dodá celkem 350 světlovodů. Podle Hospodářské komory je 

poměrně složité na trzích Perského zálivu uspět kvůli vysokým nárokům na technologie a tvrdé konkurenci.  

Mf DNES: Jméno kandidáta na eurokomisaře bude v srpnu. Vláda rozhodne o českém kandidátovi do 

Evropské komise do konce srpna, oznámil premiér Andrej Babiš. Kabinet zatím čeká na potvrzení, zda 

předsedkyně příští Komise Ursula von der Leyenová bude chtít po každé zemi dva kandidáty, aby z nich 

mohla vybírat. Jednou z kandidátek by měla být i dosavadní komisařka za ČR Věra Jourová. 
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HN: Přibývají byty v regionech, města zůstávají pozadu. Vlivem horší dostupnosti hypoték a zdražování 

nemovitostí stoupá výstavba bytů a rodinných domů na periferiích velkých měst. Nemovitosti za hranicí měst 

jsou podle realitních makléřů v průměru až o 15 % levnější než byty ve městech. Například ve Středočeském 

kraji se podle ČSÚ počet nově postavených bytů v posledních třech letech zvýšil z 5 tisíc na 7 tisíc ročně.  

Mf DNES: Británie se může propadnout do recese. Odchod Velké Británie z EU bez dohody by mohl 

v příštím roce více než zdvojnásobit rozpočtový deficit a země se může propadnout do recese. Britský úřad 

pro rozpočtovou odpovědnost předpokládá, že ostrovní ekonomika možná poklesla už ve druhém čtvrtletí 

letošního roku vlivem úbytku investiční aktivity kvůli obavám z tvrdého brexitu. 

Právo: EK dala Qualcommu pokutu 242 mil. eur. Evropská komise vyměřila americké společnosti 

Qualcomm pokutu v přepočtu 6,2 mld. Kč. Největší výrobce čipů na světě se podle Bruselu v letech 2009 a 

2011 snažil za pomoci predátorské cenové politiky vytlačit z trhu britského výrobce softwaru Icera. 

 

 


