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Odbor vnější komunikace 

pátek, 26. července 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

V ČR je aktuálně vedeno zhruba 4,7 mil. exekučních řízení. Podle ministerstva spravedlnosti jich je 

ale polovina bezvýsledných, upozorňuje E15. Hospodářské noviny představují nového britského 

premiéra Borise Johnsona. Deník N se věnuje plánovanému snižování nákladů na české 

předsednictví Evropské unii v roce 2022. Lidové noviny a Mladá fronta DNES varují před vysokými 

teplotami v ČR. Právo přináší rozhovor s klimatologem Radimem Tolaszem, který upozorňuje na 

dopady nárůstu emisí oxidu uhličitého v atmosféře.  

Zprávy 

E15: Bankovní asociace letos očekává růst 2,4 procenta. Nejistý hospodářský vývoj v zahraničí, zvláště 

v Německu, komplikuje podle České bankovní asociace odhad letošního vývoje české ekonomiky. ČBA 

nicméně v aktualizované prognóze ponechala výhled růstu HDP v letošním roce na 2,4 %, v roce 2020 by 

pak měla ekonomika posílit o 2,3 %. Hospodářství by měla táhnout domácí poptávka a vládní investice.  

Mf DNES: Tržby Škody rostou, Číně navzdory. Provozní zisk automobilky Škoda Auto v prvním pololetí 

meziročně vzrostl o 3 mil. eur na 824 mil. eur, v přepočtu 21 mld. Kč. Škodě v pololetí meziročně stouply i 

tržby – o 10,8 % na 260 mld. Kč – zejména proto, že v rámci koncernu Volkswagen převzala regionální 

zodpovědnost v Indii. Hospodářské výsledky rostou i přesto, že podnik zaznamenal pokles prodejů. 

LN: Senátoři zamítli rozšíření EET: Senátoři zamítli vládní novelu zákona o elektronické evidenci tržeb, 

která v tzv. třetí a čtvrté vlně rozšiřuje evidenci na další obory – např. drobné živnostníky, lékaře nebo 

advokáty. Horní komora parlamentu nechválila ani návrh na zrušení celého zákona, o předloze bude znovu 

rozhodovat Poslanecká sněmovna.  

E15: Daně jsou složité, roste papírování. Výběr daní se v ČR zlepšil, zejména firmám ale narůstají 

administrativní povinnosti a náročnost se zvyšuje také u daňové správy. Ukázala to zpráva Nejvyššího 

kontrolního úřadu k tématu daní za roky 2014 až 2017. 

Mf DNES: Z EU přišlo o 766 miliard víc, než kolik tam odešlo. Z rozpočtu Evropské unie získala Česká 

republika v prvním pololetí o 24,4 mld. Kč více, než do něj odvedla. V polovině loňského roku činila tzv. čistá 

pozice ČR 10,4 mld. Kč. Lepší bilance je podle ministerstva financí dána zejména vyššími letošními příjmy 

z evropských fondů. Souhrnná čistá pozice ČR od vstupu do EU v roce 2004 dosáhla 765,7 mld. Kč. 
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HN: Malé nákupy se e-shopům s jídlem nevyplatí. Chtějí, aby lidé více utráceli. Dovážková služba 

obchodního řetězce Tesco zdraží dopravu menších nákupů. Zákazníci, kteří si objednají zboží za méně než 

700 Kč, si připlatí za doručení 80 Kč navíc. Navýšení cen by se mělo zatím týkat Ostravy a části Prahy. 

Řetězec Tesco se tak připojil k dalších e-shopům, které se snaží klienty motivovat k vyšším útratám.  

E15: Praha projevila zájem o centrálu pošty. Vedení hlavního města hledá nové sídlo, kam by 

přestěhovalo zhruba dva tisíce úředníků se Škodova paláce, kde magistrátu končí v roce 2028 nájemní 

smlouva. Praha proto jedná s Českou poštou o koupi jejího sídla v Jindřišské ulici, cenu město odhaduje na 

zhruba miliardu korun. Vedení Prahy uvažuje i o výstavbě zcela nového sídla na pražském Smíchově. 

 


