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Odbor vnější komunikace 

středa, 17. dubna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Ministryně financí Alena Schillerová do měsíce předloží návrh na zavedení tzv. digitální daně, tedy 

zdanění příjmů z reklamy firem jako Google či Facebook, informuje E15. Mladá fronta DNES, Lidové 

noviny, Deník N a Právo věnují titulní strany plánům na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po 

pondělním ničivém požáru. Opozice chce v Poslanecké sněmovně zabránit rozšíření EET na další 

profese, píší Hospodářské noviny. 

Zprávy 

E15: Elektronické neschopenky odstartují až v lednu. Projekt elektronické neschopenky asi bude plně 

zaveden až od příštího roku. Novelu, která to stanovuje, sněmovna poslala do závěrečného kola schvalování, 

které se uskuteční v květnu. Odklad podpořila i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která ale 

zároveň odmítá požadavek Hospodářské komory, aby se s eNeschopenkami odložilo zrušení karenční doby. 

HN: Opozice opět brzdí rozšíření EET na další podnikatele. Třetí a čtvrtou vlnu EET, která by se měla od 

června dotknout řemeslníků a drobných podnikatelů, kritizuje ODS. Ve druhém sněmovním čtení podala 

celkem 750 pozměňovacích návrhů. Hospodářská komora doporučuje státu, aby režim pro drobné 

podnikatele co nejvíce zjednodušil. Požaduje zvýšení ročního limitu pro osvobození z EET na 750 tisíc korun. 

HN: Zákon roku 2018 ukázal enormní zájem na rychlé výstavbě infrastruktury. Nejlepším legislativním 

počinem loňského roku je novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. 

Anketu již podesáté pořádala společnost Deloitte a záštitu nad projektem převzala Hospodářská komora, 

která vítězný právní předpis do soutěže nominovala. 

HN: Skoro třetina domácností si finančně polepšila. Téměř třetina českých domácností zaznamenala za 

poslední rok zlepšení své finanční situace. Jde o nejlepší výsledek od poloviny 90. let, kdy agentura GfK 

začala tento průzkum pro Evropskou komisi provádět. Stejně pozitivně se podle šetření dívají Češi i na své 

letošní příjmy. 

HN: Moos končí v čele dozorčí rady Českých drah. Předseda dozorčí rady Českých drah Petr Moos k  

30. dubnu po necelém roce skončí ve funkci předsedy dozorčí rady Českých drah. Podle webu zdopravy.cz 

odchází Petr Moos ze zdravotních důvodů.  

E15: Češi ve slevách kupují stále více nápojů a potravin. Češi loni pořídili v rámci nějaké akční nabídky 

necelých 48 procent rychloobrátkového zboží, tedy potravin, nápojů či některého drogistického zboží. 

Největší nárůst nastal u čerstvých potravin, které ve slevě nakoupilo o 2,5 procentního bodu více lidí než o 

rok dříve.  



 

 

 2 

E15: Ústecký kraj nemůže koupit autobusy za miliardu. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zakázal 

Dopravní společnosti Ústeckého kraje nákup 161 autobusů značek Scania a Zliner za více než miliardu 

korun. Podnět podal výrobce autobusů SOR. Dopravce uzavřel s dodavateli rámcové smlouvy na dodávky 

autobusů na základě jednacího řízení bez uveřejnění. 

E15: ČVUT představilo nový superpočítač. Zařízení v hodnotě 41,3 mil. korun bude sloužit k výzkumu 

umělé inteligence, testovat algoritmy určené např. pro samořiditelné roboty nebo automobily. Počítač je 

součástí nového univerzitního Výzkumného centra informatiky.  

Mf DNES: V Británii rostou mzdy i počet míst. Mzdy britských zaměstnanců se podle tamního statistického 

úřadu za tři měsíce do konce února meziročně zvyšovaly nejrychleji za posledních deset let – o 3,5 %. Na 

vysoké úrovni zůstala také tvorba nových pracovních míst. Podle ekonomů se firmy kvůli nejistotě ohledně 

odchodu Británie z Evropské unie přiklánějí spíš k najímání nových lidi než k dlouhodobým investicím. 

LN: Cena zlata je na letošním minimu. Cena zlata klesla během včerejšího obchodování na 1278,85 dolaru 

za troyskou unci, což byla nejnižší hodnota od konce prosince. Poptávku po kovu podle analytiků snížil 

příznivý výhled globální ekonomiky, který přesunul zájem investorů k rizikovějším aktivům – např. k akciím.   

E15: Čínským státním firmám se daří. Zisky čínských společností vlastněných centrální vládou vzrostly v 

prvním čtvrtletí meziročně o 13,1 % na 426,5 mld. jüanů, tedy asi 1,4 bilionu korun. Tempo růstu ziskovosti 

ale zpomalilo z loňských srovnatelných 20,9 % a 16,7 % za celý rok 2018, vyplývá z údajů úřadu pro dohled 

nad státním majetkem SASAC. 

 


