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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 25. července 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Hospodářské noviny se věnují klesajícímu zájmu lidí o nové byty, zejména v Praze poptávku brzdí 

drahé nemovitosti a přísnější podmínky hypoték. Nedostupnost parkování ve velkých městech 

zvyšuje poptávku lidí po garážích, jejichž ceny prudce stoupají, píší Lidové noviny. E15 informuje  

o rostoucí oblibě komerčního lovu, loni bylo v tuzemsku skoleno nejvíce divoké zvěře za posledních 

deset let. Právo přináší statistiku, podle níž je 60 % Čechů spokojeno se současným zaměstnáním, 

jen asi třetině osloveným se pak zamlouvá jejich finanční ohodnocení. Deník N rozebírá možnosti 

ústavní stížnosti na prezidenta Miloše Zemana kvůli jeho nečinnosti při jmenování nového ministra 

kultury. Mladá fronta DNES upozorňuje na vysoké počty případů, kdy matky kvůli tíživé finanční 

situaci prodávají své novorozené děti.  

Zprávy 

Český rozhlas: Hospodářská komora bude registrovat vozidla a vydávat palubní jednotky pro nový 

mýtní systém. Dohodla se na tom s novým správcem mýtného systému. Společnost CzechToll nový satelitní 

systém spustí v prosinci letošního roku. Komora bude registrovat nejen vozidla a plátce mýtného, zároveň 

bude zodpovědná za výdej i zpětný odběr palubních jednotek, kterých by mělo být celkem 470 tis. 

Podrobnosti čtěte ZDE.  

Mf DNES: Přebytky půjdou jen na splácení dluhů. Případný přebytek státního rozpočtu by se měl 

v budoucnu využívat pouze na snížení státního dluhu. Počítá s tím novela zákona o rozpočtových pravidlech, 

kterou v úterý projedná vláda. V současnosti rozhoduje o využití rozpočtového přebytku Poslanecká 

sněmovna, prostředky se tak kromě snížení dluhu mohou využívat i na výdaje určené poslanci. 

Mf DNES: Češi ekonomice pořád věří. Důvěra v českou ekonomiku v červenci klesla na 95,1 bodu 

z červnových 95,2 bodu a zůstává tak nejnižší od října 2015. Zatímco důvěra spotřebitelů v ekonomiku oproti 

červnu stoupla, u podnikatelů podle dat ČSÚ naopak mírně klesla. 

HN: Úvěry pro firmy zdražily, půjčit si na investice se ale vyplatí. Oproti roku 2016 se podle ČNB 

průměrná úroková sazba podnikových úvěrů zdvojnásobila na více než 3 %. Půjčky do 7,5 mil. Kč pak 

vykazují průměrný roční úrok ve výši 4 %. Podle Hospodářské komory jsou na zdražující úvěry nejcitlivější 

firmy ve zpracovatelském průmyslu, které trpí nedostatkem lidí a chtějí investovat do automatizace.  

https://www.komora.cz/press_release/registrovat-vozidla-a-vydavat-palubni-jednotky-pro-novy-mytny-system-bude-hospodarska-komora/


 

 

 2 

HN: Výroba aut v Česku klesla za pololetí o 1,5 procenta. Výroba osobních aut v ČR v prvním pololetí 

letošního roku meziročně klesla o 1,5 % na 747 tisíc vozů, uvedlo Sdružení automobilového průmyslu. 

Největší tuzemská automobilka Škoda Auto snížila výrobu o 1,5 %, nošovický Hyundai o 6,3 %  

a kolínská TPCA si naopak skoro o 4 % meziročně polepšila.  

LN: Senátoři vrátili vzdušné poslancům. Senát navrhl změny vládní novely zákona, která v obcích mění 

způsob úhrady poplatků z ubytování. Horní komora odhlasovala snížení denní sazby poplatku na 6 Kč při 

pobytu nad 60 dní. V materiálu zůstává navýšení poplatku na maximálně 50 Kč za osobu a den od roku 2021. 

Tuto hranici, stejně jako sjednocení dvou poplatků do jediného, prosazovala Hospodářská komora. Více ZDE 

E15: Vagonka je před podpisem smlouvy za 6,5 miliardy. Firma Škoda Vagonka, dceřiná společnost 

Škody Transportation, by měla v příštím týdnu podepsat smlouvu na dodávku 32 elektrických vlakových 

souprav pro lotyšské železnice za 6,5 mld. Kč. Škoda Vagonka kromě dodávky vlaků pro lotyšského 

dopravce Pasažieru Vilciens zajistí i školení personálu, výstavbu depa a dodávky náhradních dílů.  

HN: Nexen v Žatci slavnostně zahájí provoz za měsíc. Korejský výrobce pneumatik Nexen Tire Europe 

slavnostně zahájí svůj provoz v průmyslové zóně Triangle v Žatci 28. srpna, výroba od začátku května běží 

ve zkušebním provozu. V první fázi ostré výroby by měl závod vyrábět asi 3 mil. pneumatik ročně, postupně 

by se měla roční produkce navýšit až na 12 mil. kusů.   

HN: Bernard uvařil za pololetí o 3,3 procenta více piva. Rodinný pivovar Bernard v Humpolci meziročně 

zvýšil v letošním prvním pololetí výstav piva o 3,3 % na více než 194 tisíc hektolitrů. Podniku se za prvních 

šest měsíců roku zvedly také tržby, a to o 7,2 % na 411,1 mil. Kč. Díky teplému počasí pivovar Bernard 

v červnu zaznamenal vůbec nejvyšší měsíční výstav ve své historii. 

HN: Pražské letiště má za sebou rekordní pololetí. Letiště Václava Havla v letošním prvním čtvrtletí 

odbavilo více než 7,84 mil. cestujících, což znamená meziroční nárůst o 5 % a nový pololetní rekord. Zvýšil 

se zejména počet cestujících na dálkových linkách, nejčastější cílovou destinací pak byl Londýn. Vedení 

pražského letiště letos očekává překonání hranice 17 mil. odbavených pasažérů. 

Mf DNES: Facebook dostal pokutu pět miliard dolarů. Americké úřady vyměřily internetové společnosti 

Facebook za porušování ochrany soukromí jejích uživatelů rekordní pokutu ve výši 5 mld. dolarů, v přepočtu 

zhruba 115 mld. Kč. Jedná se o vůbec nejvyšší sankci, kterou Federální obchodní komise kdy vyměřila. 

Facebook podle vyšetřovatelů dlouhodobě necitlivě nakládal s osobními informacemi milionů uživatelů. 

 

 

https://www.komora.cz/press_release/hospodarska-komora-slouceni-dvou-poplatku-zjednodusi-obcim-i-podnikatelum-v-cestovnim-ruchu-zivot/

