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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 29. srpna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

České firmy v posledních letech kvůli složité situaci na trhu práce stále častěji zaměstnávají lidi ve 

věku nad 55 let, sděluje E15. Hospodářské noviny přibližují pravděpodobný scénář pro české firmy 

po odchodu Velké Británie z EU bez dohody. Mladá fronta DNES přináší rozhovor s premiérem 

Andrejem Babišem o vládní krizi a kauze Čapího hnízda. Lidové noviny informují o nových 

možnostech léčby leukémie pomocí genové terapie. Deník N se věnuje možným kandidátům na 

předsedu TOP 09. Právo píše o vládním návrhu zákona proti týrání zvířat, který projednají poslanci.  

Zprávy 

E15: Stát chce kontrolovat daně na dálku. Komunikací přes datové schránky nebo e-maily hodlá stát 

kontrolovat fyzické osoby a firmy, zda plní své daňové povinnosti. Korespondenční kontroly, které by měly 

daňové řízení zefektivnit a zrychlit, navrhuje ministerstvo financí v novele daňového řádu. Podle 

Hospodářské komory mohou korespondenční kontroly vést k procesním chybám, které celé řízení prodlouží.  

E15: Firmy stojí o starší zaměstnance. Krize na pracovním trhu přiměla firmy nabírat více lidí na pomezí 

důchodového věku. Podle ČSÚ se od roku 2010 počet nezaměstnaných ve věkové kategorii nad 55 let snížil 

o 63 %, uplatnění nacházejí nejčastěji v obchodních řetězcích nebo na stavbách. 

LN: Korejský Nexen má továrnu v Žatci. Korejský výrobce pneumatik Nexen Tire včera otevřel 

v průmyslové zóně Triangle u Žatce svou první evropskou továrnu, firma hodlá postupně do závodu 

investovat 22 mld. korun a zaměstnávat až 1 300 lidí. Součástí areálu je také vývojové a technologické 

centrum. Jen do konce tohoto roku firma plánuje v Žatci vyrobit až 3 mil. pneumatik. 

Právo: Z dotací od EU 186 miliard. Evropská komise letos do konce července proplatila ČR 30,4 % z dotací 

určených na programové období 2014 až 2020. Jde o 186,2 mld. Kč z celkově přidělených 611,5 mld. Kč, 

uvedlo ministerstvo pro místní rozvoj. Čerpání dotací se podle resortu oproti minulým letům zrychlilo. 

HN: Pivo zmizí, zboží podraží. Firmy řeší divoký brexit. Podle exportérů způsobí odchod Velké Británie 

z EU bez dohody zvýšení nákladů na vývoz do Spojeného království až o pětinu. Hrozba tvrdého brexitu 

zesílila po rozhodnutí britského premiéra Borise Johnsona přerušit od půlky září jednání parlamentu. Podle 

šetření Hospodářské komory se firmy před brexitem předzásobují zbožím na 4 až 5 měsíců. 

Mf DNES: Lesům ČR se propadl zisk na desetinu. Státnímu podniku Lesy ČR v prvním pololetí kvůli 

kůrovcové kalamitě a poklesu ceny dřeva klesl hrubý zisk na 169 mil. Kč z 1,77 mld. Kč ve stejném období 

loňského roku. Tržby firmě klesly meziročně o miliardu korun na 3,68 mld. Kč. Lesům ČR patří zhruba 

polovina tuzemských lesních ploch. 
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Mf DNES: Pojišťovny bojují o deset miliard. Po bankách, které by měly část zisků odvádět do rozvojového 

fondu, se vláda zaměřila také na pojišťovny. Už na jaře ministři schválili návrh umožňující vládě sáhnout do 

rezerv pojišťovacích ústavů. Rozpočet by si díky tomu jednorázově polepšil o více než 10 mld. Kč. Podle 

pojišťoven jde o nesystémový krok a opatření způsobí zdražení pojistného pro koncové klienty. 

Mf DNES: Čína brzy zavede kryptoměnu. Čína by mohla už v listopadu zavést vlastní virtuální měnu, 

informoval americký časopis Forbes. Čínská centrální banka údajně již od roku 2014 zkoumá možnosti 

zavedení vlastní kryptoměny s cílem snížit náklady na oběh bankovek a mincí a zvýšit kontrolu nad 

zásobováním trhu penězi. 

 

 


