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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 8. července 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Právo se věnuje možnému zvýšení daně z nemovitosti v českých obcích. Deník N rozebírá současnou 

vládní krizi a případný odchod ČSSD z vlády. Společnosti Metrostav hrozí, že přijde o svoji betonárnu 

v pražské Troji, píše E15. Hospodářské noviny upozorňují, že do konce roku výrazně stoupne počet 

bank, které umožní tzv. okamžité platby. Lidové noviny informují o možných řešeních kůrovcové 

kalamity v ČR. Mladá fronta DNES varuje před oteplováním v České republice v posledních pěti 

letech. 

Zprávy 

E15: Schodek pod 40 miliard nebude, míní Schillerová. S ohledem na hospodářský vývoj není velký 

prostor pro snížení navrhovaného rozpočtového deficitu pro příští rok, ani na splnění dodatečných požadavků 

jednotlivých resortů. Po jednání poradního týmu prezidenta Miloše Zemana to řekla ministryně financí Alena 

Schillerová. Resort financí na základě poslední prognózy předpokládá růst HDP v roce 2020 o 2,4 %. 

LN: O česká víza je rekordní zájem. České úřady zaznamenaly rekordní zájem cizinců o tuzemská víza, 

v loňském roce česká diplomacie přijala celkem 722 tisíc žádostí. Meziročně se o více než polovinu zvýšil 

zájem cizinců o dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Vyplývá to z diplomatické ročenky za rok 2018, kterou 

zveřejnilo ministerstvo vnitra.  

Mf DNES: Učitelé by za pět let měli brát zhruba 41,5 tísíce. Průměrný plat učitelů v České republice by se 

měl do roku 2025 dostat nejméně na 130 % tuzemské průměrné mzdy a na této hladině se dál udržovat. 

Počítá s tím materiál, který dnes projedná vláda. Platy učitelů loni dosahovaly v průměru 33 244 Kč. Vládou 

navrhované navýšení by tak v současnosti zvedlo kantorské platy na 41 450 Kč. 

HN: ČEZ přijde o výjimku ze zveřejňování smluv. Energetická společnost ČEZ i další firmy s většinovou 

účastí státu, krajů a obcí přijdou o výjimku z povinného zveřejňování smluv v internetovém registru. Bude se 

na ně ale vztahovat mírnější režim a nebudou tak muset uveřejňovat smlouvy uzavřené v běžném obchodním 

styku. Změnu přináší novela zákona podepsaná prezidentem Milošem Zemanem. 

HN: Převést peníze půjde za pár vteřin. Do konce letošního roku se výrazně zrychlí mezibankovní převod 

peněz. Tzv. okamžité platby do prosince zavede minimálně pět tuzemských bank. Podle ekonomů bude mít 

na konci roku k bleskovému převodu peněz přístup 95 % bankovních klientů v ČR. Převod peněz za několik 

vteřin umožňuje už nyní Česká spořitelna, Air Bank a Creditas. 
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Právo: Lety mezi ČR a Ruskem v létě bez omezení. Přímé letecké spojení mezi Českou republikou a 

Ruskem bude do konce léta fungovat bez omezení, dohodla se na tom ministerstva dopravy obou zemí. O 

konkrétních řešeních situace do budoucna budou obě strany nadále jednat. Kvůli sporům o povolení 

k přeletům byly minulý týden zrušeny čtyři zpáteční lety společnosti Aeroflot mezi Prahou a Moskvou.   

LN: Restrukturalizace Deutsche Bank vyjde na 7,4 miliardy eur. Největší německá banka Deutsche Bank 

představila svůj restrukturalizační plán, jehož cílem je zlepšení hospodářských výsledků. Náklady na 

připravovanou reorganizaci se podle banky vyšplhají na 7,4 mld. eur, v přepočtu přes 188 mld. Kč. O práci 

by podle analytiků mohlo přijít až 18 tisíc zaměstnanců. 

 


