
 

 

 1 

Odbor vnější komunikace 

pondělí, 16. září 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Desetitisíce podnikatelů si odvádějí jen minimální částky na své důchody, upozorňují Lidové noviny. 

E15 se věnuje rostoucím tržbám věznic z práce jejich chovanců. Věznice díky tomu loni vydělaly  

65,5 mil. Kč. Národní parky v ČR podle Mladé fronty DNES zvažují, že kvůli náporu turistů zpoplatní 

vstup do vybraných lokalit. Deník N a Hospodářské noviny píší o kauze Čapího hnízda a údajném 

střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Vláda se chystá uvolnit 300 mil. Kč na prevenci migrace  

z afrických zemí, informuje Právo. 

Zprávy 

E15: EET se rozšíří i na zbývající odvětví. Elektronická evidence tržeb se rozšíří i na zbývající obory, které 

jí dosud nepodléhaly. Pod EET tak nově budou spadat také řemeslníci, advokáti, účetní nebo lékaři. 

Sněmovna zároveň rozhodla o přesunutí vybraného zboží a služeb do nižší 10% sazby DPH. Týká se to 

např. vodného a stočného, audioknih nebo čepovaného piva.  

HN: Platební bilance skončila přebytkem 33,6 miliardy. Běžný účet platební bilance, který se souhrnem 

všech ekonomických transakcí české ekonomiky se zahraničím, skončil ve druhém čtvrtletí v přebytku  

33,6 mld. Kč. Informovala o tom ČNB, která navíc revidovala výsledky platební bilance za první kvartál. Tehdy 

dosáhla bilance přebytku 43,9 mld. Kč. 

E15: Mandatorní výdaje příští rok stoupnou. Povinné výdaje rozpočtu vyplývající ze zákonů a smluv by 

v příštím roce měly stoupnout o 7,3 % na 885,1 mld. Kč. Vyplývá to z návrhu státního rozpočtu, kterým se 

dnes bude zabývat vláda. Celkové výdaje státu by měly v roce 2020 dosáhnout 1,618 bil. Kč a příjmy  

1,578 bil. Kč. 

Mf DNES: Českým bankám v pololetí vzrostl zisk na 46 miliard. Bankám a spořitelnám v České republice 

v prvním pololetí stoupl čistý zisk meziročně o 1,7 mld. Kč na 45,6 mld. Kč, informovala Česká národní banka. 

Podle ekonomů se bankám daří zejména díky rostoucí ekonomice a velkému zájmů klientů o úvěry. 

LN: Stát toho o budoucích důchodcích moc neví. „K placení vyššího pojistného by podnikatele 

motivovalo, kdyby byl celý důchodový systém více zásluhový a mohli si atraktivnějším způsobem spořit sami 

na sebe,“ sdělila v rozhovoru pro LN hlavní analytička Hospodářské komory Karina Kubelková. Podle jejích 

slov navíc nemá stát dostatek informací o tom, kolika lidem bude muset penzi v budoucnu vyplácet. 

HN: Pro vlaky různých firem má stačit jedna jízdenka. Cestující budou zřejmě moci na železnici využívat 

jednotné jízdenky, i když využijí vlaky různých dopravců. Systém jednotného jízdného schválili poslanci v 

rámci novely drážního zákona, která nyní míří k projednání do Senátu. 



 

 

 2 

HN: Brno chystá obnovu parku trolejbusů. Brněnský dopravní podnik vypsal výběrové řízení na dodávku 

30 krátkých parciálních trolejbusů, tedy vozů umožňujících díky bateriím jízdu i mimo trasy s trolejovým 

vedením. Hodnota zakázky činí 780 mil. Kč a součástí tendru bude také možnost koupě dalších 30 trolejbusů. 

Nové stroje chce brněnský dopravní podnik postupně přebírat v letech 2020 až 2022. 

HN: Růst cen na Slovensku zpomalil na 2,8 procenta. Spotřebitelské ceny na Slovensku v srpnu zpomalily 

tempo meziročního růstu na 2,8 % z červencových 2,9 %, informoval slovenský statistický úřad. Inflaci na 

Slovensku podpořily zejména dražší potraviny, naopak zlevnily náklady na dopravu. 

HN: Němci chystají 75 miliard eur pro lepší ovzduší. Německé ministerstvo dopravy chce do roku 2030 

investovat až 75 mld. eur do boje se špatným ovzduším. Náklady na podporu elektromobilů nebo rozvoje 

železniční dopravy mají vést k tomu, že doprava splní klimatické závazky. Peníze by měly směřovat také do 

rozšiřování příměstských vlakových spojů nebo výstavby cyklostezek. 

 

 

 


