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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 28. ledna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N přináší rozhovor s předsedou poslaneckého klubu TOP 09 Miroslavem Kalouskem, který kritizuje 

sněmovnou schválené zdanění církevních restitucí. Poslanci odmítají zákaz prodeje vajec z klecových chovů. 

Obávají se zdražování, píše Právo. Hospodářské noviny upozorňují na růst cen mouky v loňském roce, který 

komplikoval byznys tuzemských pekáren. Češi před lékaři zatajují reálné množství konzumovaného alkoholu, 

informují Lidové noviny. Mladá fronta DNES varuje před nebezpečím srážky auta se zvěří. Loni si střety vozidel 

se zvířaty vyžádaly dva lidské životy a 120 zraněných. E15 se věnuje klesajícímu počtu registrovaných hráčů 

golfu v České republice – aktuálně jich je okolo 54 tisíc.  

Zprávy 

LN: Na odvody a daně chce ANO paušál. Hnutí ANO plánuje zavést opatření, díky němuž by drobní podnikatelé a 

živnostníci platili daně a odvody paušální částkou. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová, podle níž by malým 

podnikatelům odpadla administrativa s vedením evidence příjmů a daňovým přiznáním. Hnutí ANO i ODS se v této 

oblasti inspiruje námětem Hospodářské komory označovaným jako jedna paušální daň, více ZDE.  

LN: Čas prosperity končí, míní ministryně. Ministryně financí Alena Schillerová v příštím roce očekává mírný pokles 

HDP, prohlásila to na podnikatelské konferenci v Brně. Podle jejích slov se časy konjunktury blíží ke konci a stát musí 

začít výrazněji šetřit. Během akce slíbila, že se bude snažit o co největší úspory ve státní správě, aby udržela plánované 

rozpočtové schodky. Konkrétní čísla chce Alena Schillerová představit příští týden.  

HN: Praha shání desítky miliard na metro či okruh. Hlavnímu městu hrozí, že mu do několika let budou chybět 

desítky miliard korun. Jen dvě největší připravované investice – metro D a dostavba vnitřního okruhu – vyjdou téměř 

na 100 mld. Kč. Aby metropole na investice dosáhla, a zároveň mohla souběžně opravovat stávající infrastrukturu, bude 

si muset zajistit úvěr. Maximální výše dluhu je ale omezena, o navýšení bude muset magistrát žádat ministerstvo financí. 

E15: Operačních programů ubude, plánuje vláda. Počet operačních programů pro čerpání evropských dotací by se 

měl v příštím programovacím období 2021 až 2027 snížit z deseti na osm, navrhuje vláda. Kabinet chce rovněž prosadit, 

aby mohla Česká republika více rozhodovat o konkrétním využití evropských prostředků.  

E15: Lokomotivy společnosti CZ Loko se uchytily ve Slovinsku. Firmě CZ Loko se podařil vstup na nový evropský 

trh. Firma zvítězila v tendru slovinského dopravce Slovenske železnice, kterému dodá čtyři posunovací lokomotivy 

EffiShunter 1000. Slovinský dopravce za ně firmě z Moravské Třebové zaplatí 191 milionů korun. Další dva stroje pak 

CZ Loko dodá severoitalskému soukromému dopravci TPER. 

https://www.komora.cz/tiskova_zprava/hospodarska-komora-cr-prichazi-s-nametem-jedne-pausalni-dane-ktera-ma-zjednodusit-zivot-podnikatelum/
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LN: Češi šetří na cigaretách, kupují „černé“. Češi kvůli zdražování cigaret stále častěji sahají po nelegálně 

dováženém kuřivu. Podíl černého trhu s cigaretami v České republice stoupl ke konci loňského roku na bezmála 10 

procent z předloňských 4,7 %, vyplývá z údajů společnosti Ultex. Nejvíce nelegálně dovezených cigaret podle studie 

spotřebují kuřáci na severu Moravy – z černého trhu zde pochází každá třetí krabička.  

HN: Porušování GDPR: telemarketing i kamery. Regulační úřady v Evropské unii od květnového zavedení nových 

pravidel na ochranu osobních údajů, známých pod zkratkou GDPR, obdržely více než 95 tisíc stížností na jejich možné 

porušení. Podle Evropské komise, která data zveřejnila, se většina podnětů týkala telemarketingu, reklamních e-mailů 

a sledování prostřednictvím kamerových systémů. 

HN: Podnikatelská nálada v Německu výrazně klesla. Podnikatelská nálada v Německu v lednu pátý měsíc za sebou 

klesla na 99,1 bodu z prosincových 101 bodů a dostala se tak na nejnižší úroveň od února 2016. Výsledky zveřejnil 

institut Ifo, podle něhož je podnikatelská nálada v zemi i za očekáváním analytiků. Podle nich čísla naznačují další 

zpomalování německé ekonomiky. 

 


