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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 22. července 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Stále více investorů volí k uložení svých peněz švýcarské vládní bondy. A to i přesto, že generují 

záporný výnos, informuje E15. Hospodářské noviny i Lidové noviny varují před následky horkého 

počasí a sucha v ČR. Podle Práva přibývá případů, kdy podvodníci lákají absolventy škol do orgánů 

fiktivních firem jako tzv. bílé koně. Mladá fronta DNES upozorňuje na závislost mladé generace na 

internetu, problém se týká i matek na rodičovské dovolené. Deník N přináší přehled používání 

síťových lůžek nebo izolačních místností v tuzemských psychiatrických léčebnách.  

Zprávy 

Mf DNES: Úřady vybraly za pololetí na daních 519 miliard. Finanční úřady vybraly v prvním pololetí na 

DPH 200,1 mld. Kč, meziročně o 5,6 mld. Kč více. Na dani z příjmu právnických osob pak stát ve stejném 

období inkasoval 99,1 mld. Kč, vyplývá z dat Finanční správy. I díky tomu se celkové příjmy státu z daní bez 

pojistného na sociální a zdravotní pojištění zvýšily meziročně o 28,7 mld. Kč na 518,8 mld. Kč.  

HN: V pololetí stoupl státní dluh na 1,7 bilionu korun. Státní dluh v prvním pololetí letošního roku stoupl 

o 90,6 mld. Kč na 1,713 bil. Kč, uvedlo ministerstvo financí. Důvodem je podle resortu snaha státu získat za 

výhodných podmínek peníze na plánované splátky státních dluhopisů v letošním roce. Ve srovnání s prvním 

čtvrtletím dluh ke konci června klesl zhruba o 19 mld. Kč. 

Euro: Největším ekonomickým rizikem současnosti je „zelená“ politika EU, tvrdí prezident 

Hospodářské komory. „Musíme se hlásit k environmentálním cílům, ale současně musíme říkat, že v této 

zemi máme uhlí a budeme ho ještě nějakou dobu využívat, i kdyby se v Bruselu na hlavu postavili. Pokud se 

rozhodneme dále stavět jaderné bloky, tak je prostě postavíme,“ říká v rozhovoru pro týdeník Euro Vladimír 

Dlouhý. 

HN: Zlevnění plateb v eurech se blíží. Pomůže hlavně menším firmám. Nejpozději do 15. prosince 

letošního roku musí banky v Evropské unii omezit poplatky za platby do eurozóny i z ní na výši srovnatelnou 

s těmi v domácí měně. Důvodem je schválení evropského nařízení. Snížení poplatků podle Hospodářské 

komory pomůže zejména menším firmám, pro které jsou poplatky poměrně významnou zátěží. 

HN: Kvůli výběru mýta přes satelity zaplatí dopravci statisíce. Dopravci by se měli začít chystat na nový 

způsob výběru mýta na silnicích a dálnicích. Dosavadního provozovatele nahradí od prosince sdružení firem 

CzechToll a SkyToll. Kvůli změně mýtné technologie budou muset všichni dopravci vyměnit ve svých vozech 

palubní jednotky. Informace, kde a jak si jednotky vyzvednout, zveřejní Hospodářská komora na webu. 
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LN: Dálniční známky digitální už za dva roky. Za užívání tuzemských dálnic budou řidiči od roku 2021 

platit elektronicky. Na zavedení digitálních kuponů, které je součástí novely zákona o pozemních 

komunikacích, se shodli poslanci. Dálniční známku tak budou řidiči moci zaplatit online ze svého počítače 

nebo mobilního telefonu.  

HN: Tatra dodá Jordánsku podvozky za miliardu. Česká firma Tatra Trucks dodá do Jordánska přes tři 

sta podvozků pro vojenská vozidla za více než miliardu korun. Podle vedení kopřivnické automobilky se může 

kontrakt v budoucnu ještě rozšířit díky spolupráci s jordánskými partnery na vývoji nových podvozků. Tatra 

do Jordánska dodala 150 podvozků již v loňském roce. 

E15: OKD se propadly tržby i zisk. Těžební společnost OKD utržila v loňském roce 13,8 mld. Kč, meziročně 

o 18 % méně. Firmě meziročně klesl také čistý zisk, a to na 1,29 mld. Kč z předloňských 3,4 mld. Kč. Podnik 

rovněž snížil objem těžby o zhruba 250 tis. tun na 4,62 mil. tun uhlí. 

HN: Nezaměstnanost na Slovensku stoupla. Pokles míry nezaměstnanosti na Slovensku se zastavil, 

v červnu se podíl lidí bez práce zvýšil na 4,97 % z květnových 4,88 %. Vyplývá to z údajů Ústředí práce, 

sociálních věcí a rodiny, který na Slovensku řídí úřady práce.  

 


