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Odbor vnější komunikace 

úterý, 25. června 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

E15 varuje před podvodnými směnárnami v centru Prahy, které i přes přísnější legislativu dál klamou 

zákazníky. Hospodářské noviny se věnují věcnému záměru nového stavebního zákona, který včera 

schválila vláda. Lidové noviny přináší rozhovor s vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou, která 

hovoří o rostoucí agresivitě na sociálních sítích. Mladá fronta DNES rozebírá případ ženy trestané za 

týrání vlastních dětí, které soud přesto předal do péče vnoučata. Právo informuje o soudním sporu 

mezi státem a řádem cisterciáků. Ten se týká rozsáhlých pozemků a nemovitostí v jižních Čechách. 

Deník N píše o postoji českých politiků k nové klimatické strategii Evropské unie.  

Zprávy 

HN: Začít stavět bude rychlejší. Vláda na včerejším jednání schválila věcný záměr nového stavebního 

zákona, na jehož podobě se významně podílela Hospodářská komora. Nová stavební legislativa přinese 

efektivnější stavební řízení a rozhodovací proces založený na principu jednoho razítka, jednoho rozhodnutí 

a jednoho úřadu. Podrobnosti ZDE. 

Mf DNES: Vláda plánuje schodek 40 miliard po tři roky. Se schodkem rozpočtu ve výši 40 miliard korun 

počítá vláda nejen pro příští rok. Kromě podoby rozpočtu na rok 2020 vláda na svém jednání také schválila 

střednědobý výhled hospodaření státu pro roky 2021 a 2022, kdy rovněž počítá se 40miliardovým deficitem. 

Ministři za ČSSD se při schvalování návrhu rozpočtu zdrželi hlasování. 

Mf DNES: Krušné časy se blíží. Důvěra v ekonomiku klesá. Důvěra v českou ekonomiku dál ztrácí, po 

květnovém propadu na nejnižší úroveň za poslední tři roky klesl indikátor důvěry v červnu o dalších 0,5 bodu. 

Oznámil to Český statistický úřad, podle kterého nedůvěra roste zejména mezi podnikateli. 

Právo: Začal výběr šéfa drah. O novém předsedovi představenstva a generálním řediteli Českých drah 

rozhodne otevřené výběrové řízení, které včera oficiálně vyhlásila dozorčí rada státního podniku. Dráhy 

budou přihlášky přijímat do 29. července a užší výběr nejvhodnějších kandidátů představí 12. září. Nový 

generální ředitel nahradí ve funkci Miroslava Kupce, kterého dozorčí rada ČD odvolala před dvěma týdny. 

LN: Další úsek D3 se otevřel řidičům. Ředitelství silnic a dálnic včera otevřelo další úsek jihočeské dálnice 

D3 mezi Bošilcem a Ševětínem. Úsek dlouhý 8,1 km vyšel na 1,24 mld. Kč bez DPH a podle ŘSD výrazně 

uleví přetížené silnici I. třídy I/3, na níž docházelo k častým nehodám. Stavební práce pokračují na dalších 

30 km dálnice D3, která má v budoucnu propojit Prahu s rakouskými hranicemi. 

https://www.komora.cz/press_release/1-urad-1-razitko-1-proces-maximalne-1-rok-to-zajisti-rekodifikace-stavebniho-prava-rychle-transparentni-a-pritom-jednoduche-stavebni-rizeni-v-ramci-jednoho-efektivniho-uradu-prinasi-vecny-zamer/
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Mf DNES: Dálniční známky vynesly přes pět miliard korun. Stát loni vybral na dálničních známkách  

5,16 mld. Kč, tedy podobně, jako v roce 2017. Letošní výnosy z kuponů budou podle ministerstva dopravy 

vyšší, za prvních pět měsíců roku stát za známky vyinkasoval 4,25 mld. Kč – meziročně o dvě procenta více. 

E15: O dotace na e-auta byl velký zájem. Malé, střední i velké podniky zažádaly u ministerstva průmyslu 

a obchodu do letošního května o dotace na nákup elektrických aut a nabíječek v hodnotě více než 383 mil. 

Kč. Příspěvek Evropské unie na nákup elektromobilů dosáhne 267 mil. Kč. Společnosti mohly u resortu žádat 

až o 75% dotaci na nákup ekologických vozidel.  

E15: Byznys s byty kvůli drahotě padá. Obchody s byty a nemovitostmi klesly na nejnižší úroveň za 

posledních několik let. V letošním prvním čtvrtletí se objem realitních transakcí meziročně snížil o 11 %, 

vyplývá ze statistik Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Podle realitních odborníků stojí za 

poklesem zájmu o byty výrazné zdražování nemovitostí.  

E15: Znásobený zisk. Třinecké železárny, největší hutní podnik v České republice, loni dosáhly zisku  

3,33 mld. Kč. Oproti předchozímu roku je to zhruba dvojnásobný výsledek. Firmě rostly také tržby, které 

meziročně stouply o 4,64 mld. Kč na 40,5 mld. Kč.  

HN: Bitcoin vystoupil nad hranici 11 000 dolarů. Hodnota kybernetické měny bitcoin včera poprvé za 15 

měsíců překonala hranici 11 tisíc dolarů, v přepočtu skoro 248 tisíc Kč. Podle ekonomů zájem o bitcoin roste 

zejména díky oznámení společnosti Facebook, která chystá spuštění vlastní virtuální měny.  

 

 


