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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 4. července 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N přináší profil nastávající předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Novým 

zástupcům ve vedení klíčových institucí se věnují také Hospodářské noviny. Středoevropské země 

nemají v čele EU žádného svého zástupce, píší Lidové noviny. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman 

podle deníku Právo žaluje úředníky některých radnic, kteří měli pochybit při rozhodování o postihu u 

zdrogovaných řidičů. Mladá fronta DNES varuje před youtubery, kteří prostřednictvím videí nabízejí 

dětem předražené zboží.  

Zprávy 

LN: Babiš je už víc politik než podnikatel. „V posledních 12 měsících se zvláště na malé a střední 

podnikatele kromě již existujících problémů, jako je nedostatek lidí na trhu práce či přetrvávající byrokracie, 

valí další zátěž,“ upozornil v rozhovoru pro Lidové noviny prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, 

který hovoří o rizicích zavedení pátého týdne dovolené, nové vlně EET a hodnotí další kroky současné vlády. 

Mf DNES: Cigarety podraží, ale stát víc daní nevybere, tvrdí ekonomové. Návrh ministerstva financí 

schválený v květnu vládou na zvýšení spotřební daně z tabáku nepřinese do státního rozpočtu 

v následujících letech tolik peněz, kolik si stát představuje. Uvedli to autoři studie Centra behaviorálních 

experimentů. Pro rozpočet by podle ekonomů bylo lepší postupné, nikoliv skokové navyšování daní. 

Mf DNES: O svátcích budou obchody otevřené. Zákon o prodejní době nařizuje, že obchody s prodejní 

plochou nad 200 metrů čtverečních musí mít během vybraných svátků zavřeno. Mezi ně nepatří ani jeden 

z nadcházejících státních svátků, 5. a 6. července tak budou obchody otevřené. Nejednotnost, kterých svátků 

se zákaz týká, a kterých ne, kritizuje Hospodářská komora, která zákon o prodejní době dlouhodobě odmítá.  

HN: Komora se zastala zbrojovky proti hercům. Hospodářská komora stojí v otázce sponzoringu 

filmového festivalu v Karlových Varech za Českou zbrojovkou. Firma si podle Komory zakládá na české 

tradici, reprezentuje českou práci v zahraničí, odvádí daně a striktně dodržuje všechny zákony. Podle 

prohlášení herců neodpovídá zbrojovka svojí obchodní politikou idejím filmového festivalu. Více ZDE 

Mf DNES: Prodej aut v Česku prudce klesá. Červnový meziroční propad českého trhu s automobily o  

15,5 % potvrdil podle ekonomů setrvalý trend letošního roku. Za první půlrok letošního roku pak prodeje 

osobních aut klesly o desetinu na 128 498 vozů, oznámil Svaz dovozců automobilů. Nejprodávanější Škoda 

Auto zaznamenala za prvních šest měsíců roku meziroční propad prodejů o 6 %.  

https://www.komora.cz/press_release/reakce-hospodarske-komory-na-otevreny-dopis-skupiny-ceskych-filmaru-kterym-se-nezamlouva-ze-mezinarodni-filmovy-festival-karlovy-vary-podporuje-take-ceska-zbrojovka/
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HN: Chorvatsko vstoupí do čekárny na euro. Chorvatsko do konce tohoto týdne předloží formální žádost 

o vstup do mechanismu směnných kurzů ERM-2, tedy do takzvané čekárny na členství v eurozóně. Oznámil 

to chorvatský ministr financí Zdravko Marić, tamní vláda chce do ERM-2 vstoupit v příštím roce. Země pak 

musí podle pravidel EU v tomto mechanismu před přijetím eura strávit minimálně dva roky.  

HN: Tesla dodala na trh rekordní počet aut. Americký výrobce elektromobilů Tesla ve druhém čtvrtletí 

dodal na trh rekordní počet aut a splnil tak cíl stanovený zakladatelem a šéfem podniku Elonem Muskem. 

Tesla uvedla, že zákazníkům prodala 95 200 aut, což oproti prvnímu kvartálu znamená nárůst o 51 %. Akcie 

Tesly v reakci na prodejní čísla zpevnily o 8 %.  

 


