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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 5. srpna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

E15 se věnuje plánovanému zdanění výher z hazardu u zahraničních hráčů. Hospodářské noviny píší 

o eskalujícím obchodním sporu mezi USA a Čínou. Lidové noviny informují o víkendových 

střeleckých útocích v USA, během nichž zahynulo 30 lidí. Čtyři tisíce lidí ve veřejných funkcích 

nepodaly majetkové přiznání za loňský rok, upozorňuje Mladá fronta DNES. Deník N přináší rozhovor 

s předsedou Fotbalové Asociace ČR Martinem Malíkem, který hovoří o ovlivňování rozhodčích 

v české lize. Právo otisklo interview s novým velvyslancem ČR při NATO Jakubem Landovským, 

představuje své plány v nové funkci.  

Zprávy 

E15: Babiš a podnikatelé navštíví Turecko. Premiér Andrej Babiš začátkem září navštíví Turecko, kam jej 

doprovodí podnikatelská delegace Hospodářské komory pod vedení jejího prezidenta Vladimíra Dlouhého. 

Komora během státní návštěvy připravuje v Turecku podnikatelská setkání a dvoustranná jednání českých 

a tureckých firem v hlavním městě Ankaře a v obchodní metropoli Istanbulu. Podrobnosti ZDE 

HN: ČNB: Přebytek státních peněz bude 0,5 procenta. Česká národní banka zlepšila pro tento i příští rok 

odhad vývoje veřejných financí. Letos centrální banka očekává přebytek v hodnotě 0,5 % HDP, pro příští rok 

pak 0,4 %. V loňském roce skončily veřejné finance v přebytku 0,9 %, státní dluh by měl letos klesnout na 

30,7 % z loňských 32,6 % HDP. 

E15: Daň pro hráče z ciziny. Ministerstvo financí plánuje zdanit čisté výhry z hazardu nad 100 tisíc Kč také 

zahraničním hráčům. Těch podle statistik do tuzemských kasin přijíždí statisíce ročně a utratí zde miliardy 

korun. Podle ministryně financí Aleny Schillerové by měla nová daň do státního rozpočtu ročně přinést až 

3,5 mld. Kč. Provozovatelé hazardních her varují před odlivem hráčů na černý trh. 

HN: Povinnost zveřejňovat jména majitelů firem i jejich podíly v nich míří i proti střetu zájmů. Od 

příštího roku by jména konečných vlastníků českých firem neměla být skryta. Zveřejňování informací pod 

hrozbou pokut chce nařídit ministerstvo spravedlnosti. Hospodářská komora apelovala na ministerstvo 

spravedlnosti, aby podnikatele nezatěžovalo další administrativní a finanční zátěží.   

HN: Stavaři čekají lepší rok. I přes vyšší tržby, které loni dosáhly 502 mld. Kč, zaznamenaly stavební firmy 

v České republice propad zisků. Hlavním důvodem byl prudký růst mzdových nákladů i tvrdý konkurenční boj 

při získávání zakázek. Podle ekonomů by se letos firmám mělo dařit lépe. Společnost CEEC Research pro 

letošní rok očekává meziroční nárůst stavební výroby o 2,8 % i vyšší firemní zisky. 

https://www.komora.cz/press_release/predsedu-vlady-na-statni-navstevu-turecka-doprovodi-podnikatelska-delegace-hospodarska-komora-zve-firmy-k-ucasti-na-misi/
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HN: Objížďky mýtných úseků mohou být omezeny. Stát uvažuje o možnosti omezit vjezd kamionů na 

silnice, kde hrozí objíždění zpoplatněných úseků. Kraje i obce již podle ministerstva dopravy vytváří podrobný 

seznam takových míst. Obce již šéfovi resortu Vladimíru Kremlíkovi zaslaly dopis, v němž žádají kompenzace 

za chystané zpoplatnění 870 kilometrů silnic I. třídy. 

HN: Londýn po brexitu vytvoří až deset bezcelních zón. Britská vláda chce po plánovaném odchodu 

z Evropské unie vytvořit po celé zemi až deset zvláštních ekonomických zón, hlavně v přístavech a na 

letištích. Bezcelní zóny by firmám umožnily dovážet, zpracovávat a reexportovat zboží, aniž by podléhalo 

britským daňovým a celním pravidlům.  

HN: Maloobchodní tržby v eurozóně výrazně rostly. Maloobchodní tržby v eurozóně se v červnu 

meziročně zvýšily o 1,1 %, uvedl Eurostat. Růst tržeb tak výrazně překonal očekávání analytiků, kteří 

předpovídali nárůst o 0,2 %. Podle ekonomů by mohla poslední čísla povzbudit slábnoucí ekonomiku 

eurozóny, kterou velkou měrou táhne právě spotřeba domácností. 

LN: Čína už není největší byznys partner USA. Čína kvůli obchodním sporům mezi Washingtonem  

a Pekingem přišla o post největšího obchodního partnera USA, vyplývá z údajů amerického ministerstva 

obchodu. Hodnota obchodní výměny mezi oběma státy v prvním pololetí klesla meziročně o 14 % na  

271 mld. dolarů. Čína se tak z hlediska obchodu s USA zařadila na třetí místo za Kanadu a Mexiko.  

 

 


