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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 24. ledna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Právo, Hospodářské noviny a Lidové noviny se věnují zdanění církevních restitucí, které včera ve sněmovně 

prosadili komunisté, SPD i strany vládní koalice. Přes 50 procent skladů a průmyslových hal se v současnosti 

v ČR staví bez předem zajištěných zájemců. Do spekulativní výstavby se developeři pouštějí kvůli vysoké 

poptávce, informuje E15. Mladá fronta DNES přináší přehled možných změn spojených s blížícím se brexitem. 

Deník N představuje příběh nejmladšího Čecha obviněného z terorismu, 22letý muž podle policie bojoval po 

boku proruských separatistů na východě Ukrajiny.  

Zprávy 

HN: Senátní výbor chce snížit DPH na některé služby. Senátní hospodářský výbor chce ve vládním daňovém balíčku 

snížit daň z přidané hodnoty na vybrané služby a točené pivo na deset procent. Výbor prosazuje i snížení spotřební daně 

u piva a chce podpořit také posunutí snížení sazby DPH na teplo už na červenec letošního roku.  

Mf DNES: Finanční správa si platila informátory. Řeší to policie. Česká Finanční správa čelí podezření, že při boji 

proti daňovým únikům porušovala zákon. Podle informací Mf DNES platily berní úřady peníze lidem, kteří jim 

poskytovali informace o tzv. karuselových podvodech. Finanční správa měla navíc své informátory maskovat jako své 

zaměstnance, podezřelé pracovní smlouvy už prověřuje policie.  

Mf DNES: Stát sebere církvím 380 milionů ročně. Komunisté s podporou hnutí ANO, ČSSD a SPD prosadili návrh, 

kterým podmiňovali svoji podporu vládě – zdanění církevních restitucí. Od prvního ledna příštího roku tak vlivem 

zdanění budou církve dostávat o 380 milionů korun ročně méně. Zástupci církví se chtějí bránit u Ústavního soudu a 

podle právníků mají velkou šanci s ústavní stížností uspět.  

E15: Státní tajemníci budou odvolatelní vládou. Vláda zřejmě bude moci na základě pokynů příslušných ministrů 

odvolávat státní tajemníky jednotlivých resortů. Návrh ve sněmovně prosadila koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM 

a SPD, když přehlasovala odmítavé stanovisko Senátu. Podle kritiků z řad pravicové opozice bude tato změna znamenat 

návrat k politizaci státní správy. 

LN: Zemanův vysněný kanál: Ťok chce spojit jen Dunaj a Odru. Přípravy vodního kanálu Dunaj-Odra-Labe budou 

zřejmě pokračovat pouze na propojení Dunaje a Odry. Centrální komise ministerstva dopravy chce kvůli vysokým 

nákladům vynechat z projektu tzv. labskou větev. Náklady na odersko-dunajskou část kanálu jsou odhadovány na 283 

miliard korun a připojení Labe by podle resortu znamenalo nárůst o dalších 300 mld. Kč.  
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HN: Zaměstnanci ČEZ, a.s. si polepší o šest procent. Odbory společnosti ČEZ, a.s., do kterých patří například i 

zaměstnanci jaderných elektráren, se po několikaměsíčním jednání dohodly s vedením firmy na růstu mezd pro letošní 

rok. Obě strany podepsaly dodatek kolektivní smlouvy, jenž počítá s růstem mezd o šest procent. ČEZ, a.s. zaměstnává 

asi 5 500 lidí, z toho 1 300 v Temelíně a 1 250 v Dukovanech. 

Mf DNES: Nad Českem bylo 2,5 tisíce letadel denně. Letový provoz nad Českou republikou byl v loňském roce opět 

rekordní. Počet vzletů, přistání a přeletů letadel nad ČR oproti přechozímu roku stoupl o 6,7 procenta na 912 815. 

Tuzemský vzdušný prostor tak v průměru využilo 2 500 letadel denně. Data zveřejnilo Řízení letového provozu, podle 

kterého byl loni nejrušnějším měsícem červenec.  

Mf DNES: Metr nového bytu v Praze stojí 101 tisíc korun. Průměrná cena nových prodaných bytů v Praze ke konci 

loňského roku meziročně vzrostla o 18,6 procenta na 101 091 korun za metr čtvereční. Počet prodaných bytů pak 

v hlavním městě meziročně klesl o 9 % a byl tak nejnižší od roku 2012. Vyplývá to z údajů developerských společností 

Trigema, Skanska Reality a Central Group. 

 


