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Odbor vnější komunikace 

středa, 7. listopadu 2018 

Titulní strany hlavních deníků                   

Právo přináší podrobnosti z domovní prohlídky vraha Oldřicha Konráda, který byl odsouzen na 25 let vězení. 

V jeho domě a skrýších kriminalisté našli cennosti v hodnotě 5,5 milionu korun. E15 upozorňuje na zdražování 

firemních úvěrů, na vině je podle ekonomů zvyšování sazeb ze strany ČNB. Stát chce zjednodušit daňové odpočty 

za výzkum a inovace, informují Hospodářské noviny. Lidové noviny otiskly rozhovor s ministryní pro místní 

rozvoj Klárou Dostálovou, která hovoří o rekodifikaci stavebního práva i spolupráci s Hospodářskou komorou. 

Mladá fronta DNES se věnuje kotlíkovým dotacím, ministerstvo životního prostředí spouští od ledna jejich 

finální vlnu.  

Zprávy 

HN: E-neschopenky neprošly, začnou jen první etapou. Poté, co sněmovna odhlasovala odložení elektronické 

neschopenky až na rok 2020, se dnes vláda zabývá zavedením alespoň první etapy digitálního dokumentu. Na plnou 

verzi zatím není podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové stát technicky připraven. Podle HK ČR měla 

plně funkční a odzkoušená e-neschopenka předcházet zrušení karenční doby. Čtěte ZDE. 

E15: Firemní půjčky jsou nejdražší za šest let. Úrokové sazby letos centrální banka zvýšila již pětkrát, což podle 

ekonomů nejcitelněji dopadlo na financování českého byznysu. Průměrná sazba pro firemní bankovní půjčky poprvé po 

šesti letech dosáhla tří procent a jen za letošní rok tak společnostem úvěry podražily zhruba o pětinu.  

Mf DNES: Nejsou lidé. VW hledá místo pro novou fabriku mimo Česko. Koncern Volkswagen plánuje výstavbu 

nového závodu pro automobilku Škoda, ta ale bude kvůli chybějícím výrobním kapacitám a nedostatku lidí stát mimo 

Českou republiku. Podle německého listu Handelsblatt je ve hře o vybudování nové továrny Bulharsko nebo Turecko, 

o konečném umístění podniku by mohla dozorčí rada VW rozhodnout příští týden.  

HN: MF zhoršilo odhad růstu české ekonomiky. Ministerstvo financí v nové prognóze zhoršilo odhad růstu české 

ekonomiky v letošním roce na 3 procenta a v příštím roce na 2,9 %, V předchozím odhadu byl resort financí pro oba 

roky o dvě desetiny procentního bodu optimističtější.  

Mf DNES: Státní lesy prodělávají. Zisky sežral kůrovec. Státní podnik Lesy ČR, který v tuzemsku spravuje téměř 

polovinu lesů, kvůli suchu a kůrovcové kalamitě od července prodělává přes sto milionů korun měsíčně. Kvůli prudkým 

propadům cen dřeva tak nyní hrozí, že si firma, která v minulosti do státního rozpočtu odváděla až 8 miliard korun 

ročně, bude muset sama půjčovat. Podobně složitou situaci zažívají i soukromí vlastníci lesních pozemků v ČR. 

HN: Průmyslu se nedařilo, stavebnictví rychle roste. Průmyslová výroba v České republice v září podle dat ČSÚ 

poprvé od letošního března meziročně klesla – o 0,9 %, o pět miliard na 13,7 mld. Kč se snížil také přebytek zahraničního 

obchodu. Naopak výrazně zrychlila stavební produkce, jejíž meziroční tempo činilo 12,4 procenta. V srpnu stavebnictví 

rostlo o 11,9 %. 

https://www.komora.cz/tiskova_zprava/hk-cr-kdyz-uz-vlada-prosadila-zruseni-karencni-doby-mela-tento-krok-spojit-s-plnohodnotnym-fungovanim-e-neschopenky/
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LN: Stadler musí ČD zaplatit pokutu. Německý výrobce železničních souprav Stadler musí definitivně zaplatit 

Českým drahám smluvní pokutu 13,1 milionu korun plus úroky z prodlení za pozdní dodání motorových vozů na 

Vysočinu. Dovolání společnosti Stadler definitivně zamítl Nejvyšší soud, spor obou firem trval od roku 2012. 

LN: Nejméně bytů v Česku staví Liberecko. Stavební firmy v České republice podle statistik ČSÚ zahájily letos do 

konce září stavbu 5 295 nových bytů, meziročně o 1,4 procenta více. Největší počet bytů se začal stavět v Praze, 

meziročně nicméně hlavní město zaznamenalo pokles nově zahájených staveb o 12,6 procenta. Nejméně bytů za tři 

čtvrtletí začal stavět Liberecký kraj – 47. 

HN: V zemi je nejvíc e-shopů v přepočtu na obyvatele. Počet internetových obchodů v letošním roce dál rychle roste 

a koncem roku podle odhadů společnosti Shoptet dosáhne 43 tisíc. Česká republika je tak zemí, ve které celosvětově 

funguje nejvíce e-shopů v přepočtu na obyvatele. Za nárůstem počtu internetových obchodů je podle odborníků zejména 

rostoucí ekonomika a vysoká domácí poptávka. 

HN: Praha plně ovládne Pražské služby. Valná hromada Pražských služeb schválila vytěsnění drobných akcionářů, 

Praha se tak stane jediným vlastníkem společnosti. Ve firmě, která zajišťuje svoz a zpracování komunálního odpadu, 

nyní hlavní město vlastní více než 96procentní podíl. Za zbylé akcie Praha zaplatí necelých 160 milionů korun. 

E15: Daň z tabáku asi vzroste. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s národní protidrogovou koordinátorkou 

připravuje návrh na další zvýšení spotřební daně z tabáku. O kolik se daň navýší, zatím resort zdravotnictví neuvedl, 

nemělo by se nicméně jednat o výrazný nárůst. V současnosti je spotřební daň z tabáku stanovena na 2 236 korun za 

kilogram. Podle tabákových firem by ale velký nárůst daně mohl podpořit nelegální obchod s pašovanými cigaretami. 

 

 

 


