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Odbor vnější komunikace 

středa, 3. října 2018 

Titulní strany hlavních deníků                   

Policie bude mít těžší přístup k informacím z jednání sněmovních vyšetřovacích komisí. Podle deníku Právo o 

tom rozhodl Ústavně-právní výbor Poslanecké sněmovny. E15 informuje o rostoucím zájmu Čechů o prosecco, 

loni se v ČR vypilo 19 milionů lahví tohoto šumivého vína. Hospodářské noviny upozorňují na tvrdší pravidla 

pro refinancování hypoték v souvislosti s přísnějšími pravidly pro úvěry na bydlení, která platí od října. Stát 

bude evidovat nevyužité pozemky a uvažuje o jejich progresivním zdanění, které by majitele donutilo k výstavbě. 

Chce tak vyřešit bytovou nouzi, píší Lidové noviny. Mladá fronta DNES varuje před pokutami za porušení 

silničních pravidel v zahraničí. Čechům nejčastěji chodí obsílky z Rakouska a Francie.  

Zprávy 

LN: Česká ekonomika se zadýchala. České hospodářství ve druhém čtvrtletí zpomalilo svůj meziroční růst na 2,4 

procenta z 4,1 % v prvním kvartále, zpřesněný odhad zveřejnil Český statistický úřad. Podle ekonomů je důvodem 

zpomalení ekonomiky na hlavním českém exportním trhu – v zemích eurozóny. Brzdou je také situace na trhu práce a 

nedostatek zaměstnanců ve firmách, pro celý letošní rok analytici očekávají růst okolo 3 procent.  

E15: Těžbu lithia by měl řešit státní podnik. V projektu těžby lithia u Cínovce by se měl podle premiéra Andreje 

Babiše začít aktivně angažovat státní podnik Diamo. Předseda vlády to sdělil v reakci na pondělní informaci australské 

společností EMH, že získala od českých úřadů povolení zahájit průzkumné vrty. Andrej Babiš chce záležitost řešit 

s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou.  

HN: V Praze se ubytovalo 6,6 milionu turistů. Praha byla v loňském roce 26. nejnavštěvovanějším městem na světě 

a meziročně si pohoršila o šest pozic, uvádí studie společnosti Mastercard. V české metropoli se v roce 2017 ubytovalo 

celkem 6,6 milionu turistů. Žebříček zahrnuje celkem 162 oblíbených destinací, nejoblíbenějšími městy byly podle 

průzkumu Bangkok následovaný Londýnem, Paříží a Dubají. 

HN: Česko si vydupalo velké změny v DPH. Větším firmám se brzy změní podmínky vykazování a placení DPH, po 

pěti letech vyjednávání návrh schválili ministři financí EU. Podle současné praxe odběratel při koupi zboží nebo služby 

zaplatí dodavateli cenu včetně daně, jejíž vrácení následně žádal po státu. Nově firma zaplatí dodavateli pouze cenu za 

zboží a DPH odvede přímo státu. Změny se dotknou všech transakcí nad 450 tisíc korun.  

Mf DNES: Trik na Airbnb: daňaři hrají hosty. Podle zjištění Mf DNES pracovníci Finanční správy předstírají zájem 

o ubytování přes aplikaci Airbnb, aby se dostali k číslům účtu majitelů bytů. Úředníci postupují jako běžní klienti a 

zaplatí zálohu, následně ubytování zruší a vyčkávají z jakého účtu se peníze vrátí. Cílem je následně zjistit z bankovního 

výpisu částky získané přes ubytovací aplikaci. Následně berní úřad vyměří doplatek daně a majitele bytu obešle. 

HN: První signál mezi stanicemi metra. V tunelu pražského metra na lince C mezi stanicemi I. P. Pavlova a Muzeum 

od včerejška funguje mobilní signál, do konce října by měly mobilní sítě pokrýt úsek od Muzea až po Roztyly. Celá síť 

pražského metra by měla být signálem pokryta do roku 2022 a mobilní operátoři za to zaplatí zhruba půl miliardy korun. 
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Mf DNES: Češi šetří na byt nejdéle v Evropě. Dostupnost nového bydlení v České republice je ve srovnání 

s vybranými evropskými státy nejhorší, nový byt v tuzemsku vyjde na více než jedenáctinásobek průměrného ročního 

výdělku. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Deloitte srovnávající údaje z 12 evropských zemí. Nejsnadněji 

dosáhnou na byt Belgičané, kteří za 70metrový byt utratí necelé čtyři průměrné roční platy. 

Mf DNES: Nový most za miliardu odkáže na kubismus. Pražští radní odtajnili podobu nového Dvoreckého mostu, 

který propojí Podolí a Smíchov. Nová spojnice pražských břehů by měla stát jednu miliardu korun a hotova bude 

nejdříve za šest let. Most budou využívat automobily, tramvaje, cyklisté i chodci. Vítězný návrh zpracovaný 

architektonickými studii Tubes a Atelier 6 odkazuje k prvkům kubismu. 

 

 

 

 


