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Odbor vnější komunikace 

středa, 26. června 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Právo upozorňuje na rostoucí počet případů obezity u dětí, podle lékařů je na vině nedostatek 

pohybu. Deník N mapuje investiční aktivity podnikatele Daniela Křetínského. V České republice je 

více nákupních ploch v přepočtu na obyvatele než například v Německu nebo Itálii, píše E15. 

Hospodářské noviny radí, kdy je nevhodnější čas pro nákup eur na dovolenou. Lidové noviny přináší 

rozhovor s generálním ředitelem společnosti ČEZ Danielem Benešem, hlavním tématem jsou ceny 

elektřiny. Mladá fronta DNES varuje před vlnou extrémních veder v ČR a doporučuje, jak se vysokým 

teplotám účinně bránit.  

Zprávy 

Mf DNES: Projektů ze zahraničí loni bylo o polovinu méně. Přímé zahraniční investice v České republice 

loni meziročně klesly o 51 %, důvodem je podle průzkumu společnosti EY zejména nedostatek pracovních 

sil a vysoký tlak na růst mezd. Pokles investiční aktivity se podle studie týká celé Evropy, kde se loni přímé 

zahraniční investice propadly meziročně o 4 %. 

Právo: Přípravy na start satelitního mýta finišují. Česko-slovenské konsorcium firem CzechToll a SkyToll, 

které zvítězilo v tendru na provoz mýtného systému v ČR, dokončuje budování satelitní technologie. Podle 

konsorcia je satelitní systém hotový z 90 % a dokončen bude v srpnu. Systém by měl být podle plánu spuštěn 

na dálnicích v prosinci, od ledna pak bude v provozu i na vybraných silnicích I. třídy.   

HN: Podnikání ukončilo nejméně lidí od roku 2010. V květnu začalo v České republice podnikat 5 043 

fyzických osob a 2 336 lidí svoji činnost ukončilo. Počet lidí, kteří svého podnikání zanechali, tak byl nejmenší 

od začátku roku 2010. Podle analýzy poradenské společnosti CRIF v květnu zároveň vzniklo 2 428 nových 

obchodních společností. 

E15: Blíží se regulace alternativních taxi. Pravidla pro taxíky by mohla být liberálnější, než původně 

zamýšlela vláda. Změny v novele zákona o silniční dopravě sněmovně doporučil hospodářský výbor. Ten 

navrhuje mírnější pravidla pro alternativní taxislužby Uber nebo Bolt. Vozidla by nemusela mít povinně 

taxametr a řidiči by nemuseli absolvovat zkoušky z místopisu.  

E15: V Hradci testují letecké motory. Na letišti v v Hradci Králové zahájila provoz nová zkušebna pro 

turbovrtulové motory, nové testovací centrum vzniklo ve spolupráci ČVUT a společnosti GE Aviation. 

Zkušebna je jedním z celkem pěti výzkumných center, které ČVUT pomocí dotací i soukromých prostředků 

v ČR postavila. 
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HN: Prodej Scaly na CNG začne v posledním čtvrtletí. Automobilka Škoda Auto v Německu představila 

svůj nový model Scala s pohonem na zemní plyn. Dojezd nového vozu čistě na CNG činí podle výrobce 

zhruba 410 kilometrů, v kombinaci s benzínem se vzdálenost zvyšuje na 630 kilometrů. Scala s plynovým 

pohonem by měla jít do prodeje v posledním čtvrtletí letošního roku. 

HN: Objem finančního trhu stoupl na 6,5 bilionu Kč. Celkový objem peněz umístěných na finančním trhu 

v České republice loni vzrostl o 5,3 % na 6,45 bil. Kč, uvedlo ministerstvo financí. Zhruba 69 % tohoto objemu 

tvoří vklady v bankách a záložnách, které v roce 2018 stouply o 4,4 %. 

E15: Cena zlata vystoupala na šestiletý rekord. Hodnota zlata pokračuje v rychlém růstu, včera jeho cena 

vystoupila na úroveň 1 430 dolarů za troyskou unci, tedy nejvýše od května 2013. Podle ekonomů stojí za 

rostoucími cenami žlutého kovu oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa o zavedení nových 

protiíránských sankcí. V nestabilní politické situaci se investoři ke zlatu uchylují jako ke stabilní komoditě. 

 


