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Odbor vnější komunikace 

úterý, 14. května 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N rozebírá možné důvody demise někdejšího ministra spravedlnosti Jana Kněžínka. Právo 

informuje o plánech ministerstva financí zvýšit spotřební daň z lihu, tabáku a vybraných druhů 

hazardu. Hodnota virtuální měny Bitcoin za poslední týden vzrostla o 36 procent, upozorňuje E15. 

Hospodářské noviny se věnují novému stavebnímu zákonu, které MMR již zaslalo na Úřad vlády. 

Lidové noviny píší o výměnách kotlů v domácnostech, neekologické vytápění by mělo z tuzemska 

vymizet do září 2022. Mladá fronta DNES přináší další informace k případu nelegálního dovozu 

odpadu z Polska do České republiky.  

Zprávy 

LN: Daň z neřestí má vynést i 10 miliard. Ministerstvo financí od příštího roku přistoupí k razantnímu 

zvýšení spotřební daně na alkohol, tabák a také některé druhy hazardu. Půllitr 40% alkoholu podraží 

v průměru o osm korun, krabička cigaret zhruba o 10 Kč. MF si od opatření slibuje zvýšení příjmů státního 

rozpočtu o 10 mld. Kč ročně. Se zvyšováním daní nesouhlasí Hospodářská komora, více ZDE.  

HN: Kritika stavebního zákona míří na jeho základy. Příprava nového stavebního zákona, který má vyřešit 

zdlouhavé problém zdlouhavého povolování staveb v ČR a na jehož vzniku se podílí Hospodářská komora, 

míří do klíčové fáze. Ministerstvo pro místní rozvoj již vypořádalo všech 1 641 připomínek a návrh zákona 

poslalo Úřadu vlády. V květnu by měla předlohu projednat Legislativní rada vlády.  

Mf DNES: Růst cen v dubnu zpomalil na 2,8 procenta. Meziroční růst spotřebitelských cen v dubnu 

zpomalil na 2,8 procenta z březnových tří procent, uvedl Český statistický úřad. I tak se ale inflace podle 

ekonomů pohybuje v horní polovině tzv. tolerančního pásma 2% cíle ČNB. Podle aktuální prognózy centrální 

banky budou ceny v dalších měsících stoupat zejména kvůli zdražování potravin a energií. 

Mf DNES. Banky přetahují klienty, hypotéky zlevňují. Sazby hypotečních úvěrů prozatím narazily podle 

analytiků na svůj strop. Osm ze čtrnácti poskytovatelů hypoték na českém trhu během dubna dokonce své 

úrokové sazby snižovalo, a to i přes nedávné zpřísnění měnové politiky ze strany ČNB. Podle ekonomů stojí 

za zlevňováním hlavně konkurenční boj bank o klienty, k poklesu cen hypoték bude docházet i v květnu. 

LN: Zeman míří do Maďarska. Prezident republiky Miloš Zeman dnes vyráží na třídenní návštěvu 

Maďarska, kam ho doprovodí 30členná podnikatelská delegace vedená prezidentem Hospodářské komory 

Vladimírem Dlouhým. Tu tvoří firmy působící v oblasti energetiky a strojírenství, i podniky zaměřené na 

výrobu letadel nebo dopravních prostředků. Více informací čtěte ZDE.  

https://www.komora.cz/tiskova_zprava/reakce-hospodarske-komory-k-planum-ministerstva-financi-na-zvyseni-spotrebni-dane-a-regulaci-hazardu/
https://www.komora.cz/tiskova_zprava/podnikatelskou-delegaci-do-madarska-povede-prezident-hospodarske-komory-vladimir-dlouhy/
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HN: CzechInvest a CzechTrade má vést jeden ředitel. Vládní agentury CzechInvest a CzechTrade by 

mohly mít od příštího roku jednoho generálního ředitele, podle náměstkyně ministra průmyslu a obchodu 

Silvany Jirotkové by mělo být výběrové řízení na šéfa organizací vypsáno do konce letošního roku.  

HN: Češi postaví v Severní Makedonii nákladní vlakové překladiště za 20 milionů eur. Brněnská firma 

Loko Trans plánuje v hlavním městě Severní Makedonie Skopje stavbu nákladního terminálu s železniční 

opravnou za 20 milionů eur, projekt by měl být hotový do pěti let. Společnost zvítězila v tendru makedonských 

drah, které v současnosti obnovují svoji železniční infrastrukturu.  

E15: Čína představila vlastní odvetu za americká cla. Americko-čínská obchodní válka eskaluje, Peking 

oznámil uvalení dodatečných cel na americké dovozy v hodnotě zhruba 60 miliard dolarů. Čína tak reaguje 

na nedávné obdobné rozhodnutí ze strany Washingtonu. Nová cla v rozmezí 5 až 25 % se budou týkat více 

než pěti tisíc produktů a podle čínského ministerstva financí mají platit od 1. června. 

E15: Bitcoin se vrací. Hodnota virtuální měny Bitcoin za poslední týden vzrostla o 36 procent, od začátku 

letošního roku pak její cena narostla o více než 100 procent na hranici 7 500 dolarů. Důvěra investorů 

v Bitcoin se podle ekonomů vrátila díky vyšší kvalitě nových start-upových projektů v tzv. kryptobyznysu. 

 

 

  


