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Odbor vnější komunikace 

středa, 28. srpna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Hospodářské noviny píší o desateru změn pro podnikatele, které představila ministerstva financí a 

průmyslu a obchodu. Stát se chystá zklidnit dopravu tím, že v neděli omezí jízdu kamionů, sděluje 

E15. Deník N otiskl rozhovor s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou, hovoří o kauze Čapího 

hnízda a auditu Evropské komise o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Lidové noviny upozorňují 

na dlouhé povolovací řízení pro budování nových studen. Mladá fronta DNES vypočítává náklady na 

školní pomůcky a zájmové kroužky. Právo informuje o kauze odsouzeného džihádisty Jana 

Silovského, kterému soud neodpustil druhou polovinu trestu za propagaci terorismu. 

Zprávy 

LN: Méně papírů či paušální daň, slibuje vláda. Ministerstva financí a průmyslu představila živnostenský 

balíček. V seznamu deseti záměrů, které mají živnostníkům usnadnit podnikání, se inspirovala u 

Hospodářské komory. Součástí je kupř. využití Právního elektronického systému nebo zavedení paušální 

daně, jejíž koncept Hospodářská komora představila již na svém sněmu před třemi lety. 

E15: Kamiony čeká zákaz jízdy v neděli. Druhý víkendový den nákladní auta zřejmě brzy Českou 

republikou neprojedou. Dohodli se na tom ministři dopravy a vnitra s premiérem Andrejem Babišem a 

policejním prezidentem Janem Švejdarem. Zákaz by měl platit od nedělní půlnoci do 22. hodiny. Podle 

dopravců taková regulace způsobí přepravním firmám milionové náklady a zpožděné dodávky zboží. 

Mf DNES: Česko je velmoc mobilních nákupů. ČR je evropským e-shopovým lídrem, tuzemský internetový 

trh je podle banky JPMorgan nejperspektivnější z 18 zemí. Online trh v ČR podle průzkumu do roku 2021 

vzroste o 16 %, nejvíce ze všech sledovaných států. Roste zároveň podíl zákazníků, kteří nakupují v e-

shopech pomocí mobilního telefonu. Lidé mobilem v ČR uskuteční 54 % online nákupů.  

Mf DNES: Více cestujících pomohlo Českým drahám k zisku. České dráhy za první pololetí letošního 

roku dosáhly zisku 441 mil. Kč, meziročně o 179 mil. Kč více. Na výsledku se podepsal zejména nárůst počtu 

cestujících v osobní dopravě, dopravce v pololetí přepravil 91,6 mil. lidí – o 2,2 % meziročně více. Podle 

Českých drah k vyššímu počtu pasažérů přispěly i slevy na jízdném pro seniory a studenty. 

HN: Správa železnic utratí za stavby 43,5 miliardy. Správa železnic letos zahájí desítky projektů 

modernizace železniční infrastruktury včetně šesti nádražních budov. Celkem SŽDC na investice vynaloží 

43,5 mld. Kč. Letos už správa dokončila významné stavby v Plzni, Karlových Varech nebo Čelákovicích. V 

loňském roce stát na železnici investoval přes 42 mld. Kč. 
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HN: Ke konci června stoupl počet plátců DPH. V ČR ke konci června podnikalo podle poradenské 

společnosti Bisnode 504 337 plátců DPH, jejich počet tak za letošní rok stoupl o bezmála 2 500. Nejvíce 

nových plátců DPH podniká v oboru stravování. Téměř polovina plátců DPH pak sídlí v Praze, 

Jihomoravském a Středočeském kraji.  

 


