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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 8. dubna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N přináší rady, jak nejefektivněji nastavit čerpání rodičovského příspěvku. Podle České 

obchodní inspekce každý druhý kontrolovaný obchod prodával alkohol mladistvým, upozorňuje 

Právo. E15 představuje průzkum, podle něhož 66 procent mužů a 59 procent žen pravidelně 

navštěvuje restaurace. Hospodářské noviny píší o plánech ministerstva financí umožnit mladým 

rodinám snazší přístup k hypotékám. Lidové noviny se věnují novým opatřením, která by měla v EU 

zajistit větší bezpečnost silničního provozu. Mladá fronta DNES informuje o nové podobě státních 

maturit, kterou by měli studenti skládat už za tři roky.  

Zprávy 

E15: Paušální daň pro živnostníky má skluz. Ministerstvo financí stále nemá hotový návrh předlohy 

paušální daně pro živnostníky. Koncept sloučení daní a odvodů do jedné platby, který už v roce 2016 navrhla 

Hospodářská komora, šéfka resortu Alena Schillerová přitom představila již začátkem roku. MF podle svých 

slov stále organizuje odborné diskuze o konkrétních parametrech návrhu.  

HN: Ministerstvo hodlá zvýšit daň z lihu, tabáku a hazardu. Spotřební daně z cigaret a tabáku, včetně 

zahřívaného, by měly příští rok stoupnout zhruba o deset procent. Ministerstvo financí rovněž počítá s růstem 

daňové sazby u lihu, a to o 13 procent. Vyšší daně by pak měli odvádět i provozovatelé vybraných hazardních 

her. Návrh změn, které by měly platit od roku 2020, poslal resort financí k připomínkám. 

HN: Mladí mají získat snazší přístup k hypotékám. Mladí lidé do 36 let by mohli získat snadnější přístup 

k hypotékám než ostatní žadatelé. Na pořízení vlastního bydlení by si mohli půjčit až sto procent hodnoty 

nemovitosti a stačily by jim nižší příjmy, počítá s tím návrh novely zákona o ČNB z dílny ministerstva financí. 

Celkově by pak klienti do 36 let mohli na splátku úvěru vydávat až 50 % čistých měsíčních příjmů.  

HN: Ceny starších bytů vzrostly o 11 procent. Ceny starších bytů v České republice letos do konce února 

meziročně vzrostly v průměru o 10,9 procenta na 39 081 korun za metr čtvereční. Nejdražší zůstávají starší 

nemovitosti v Praze, kde byty zdražily o průměrných 14 procent na 91 797 za metr čtvereční. Data zveřejnil 

portál CeMap.cz. 

Mf DNES: Vláda projedná vstup čtvrtého mobilního operátora. Česká republika bude v druhé polovině 

roku v rámci aukce kmitočtů pro mobilní sít 5G lákat čtvrtého mobilního operátora. Vedle stávající trojice 

operátorů působících na českém trhu projevila o 5G sítě zájem také společnost Nordic Telecom. Vláda, která 

dnes podmínky aukce projednává, si od příchodu dalšího hráče na trh slibuje výhodnější ceny pro zákazníky. 
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HN: Lidé více nakupovali oděvy či sportovní zboží. Maloobchodní tržby bez prodejů aut v ČR v únoru 

meziročně zrychlily růst na 5,1 procenta z lednových 4,9 %. Nejrychleji se zvyšovaly tržby e-shopů a 

zásilkových služeb – o 18,6 procenta. Podle údajů ČSÚ lidé nakupovali zejména obuv nebo sportovní 

potřeby, naopak klesla spotřeba pohonných hmot. 

HN: Japonský výrobce Cataler si v Evropě vybral Česko. Přední světový dodavatel katalyzátorů Cataler, 

jehož majetkově ovládá automobilka Toyota, ke konci března zahájil výstavbu svého prvního závodu 

v Evropě. Továrna, která zaměstná 70 až 100 zaměstnanců, vyroste v Týništi nad Orlicí ve východních 

Čechách. Ročně by zde měla firma vyrobit okolo jednoho milionu katalyzátorů. 

 

 


