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Odbor vnější komunikace 

úterý, 1. října 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Lidové noviny se věnují sporu ČSSD a hnutí ANO ohledně zavedení bankovní daně. Ministerstvo 

dopravy řeší financování výstavby dálnic a železnic po roce 2021, kdy se sníží objem evropských 

dotací, píší Hospodářské noviny. E15 informuje o návrhu daňových změn z dílny pražského 

magistrátu, který by měl zvýšit dostupnost bydlení. Organizace Transparency International chce 

přešetřit rozhodnutí Středočeského kraje o zastavení správního řízení s premiérem Andrejem 

Babišem ohledně jeho údajného střetu zájmů, sděluje Právo. Deník N rozebírá výsledky rakouských 

parlamentních voleb, které vyhráli lidovci Sebastiana Kurze. Mladá fronta DNES upozorňuje na případ 

brutální šikany mezi dětmi v Sedlčanech.  

Zprávy 

LN: Bankovní daň z dílny ČSSD naráží u Babiše. ČSSD a ANO vedou spor ohledně bankovní daně. Podle 

premiéra Andreje Babiše by speciální daň v konečném důsledku zasáhla hlavně klienty bank např. dražšími 

hypotékami. ČSSD chce proto návrh sektorové daně předložit sněmovně sama, podle Babiše by se ale 

jednalo o porušení koaliční smlouvy. Ta stranám nařizuje předkládat daňové zákony společně.   

HN: Hledají se miliardy na dálnice. Evropská unie od roku 2021 sníží dotace na budování silniční  

a železniční infrastruktury v ČR, ministerstvo dopravy proto hledá další zdroje financování klíčových projektů. 

Řešením by podle ministra dopravy Vladimíra Kremlíka mohl být např. přechod ŘSD na akciovou společnost, 

která by přilákala možné investory. 

E15: Praha chce snížit DPH z nových bytů. Za pořízení nového bytu by měli lidé platit státu méně než 

dosud, shodlo se vedení pražského magistrátu. Hlavní město se proto chystá navrhnout hned několik 

daňových úlev. Praha chce prosadit zrušení daně z nabytí nemovitosti a snížit sazbu DPH z pořízení nové 

nemovitosti z 15 na 10 %. Nižší DPH by mohlo cenu průměrného pražského bytu snížit až o 300 tis. Kč. 

LN: Nezaměstnanost je nejnižší za 11 let. Míra nezaměstnanosti v zemích platících eurem v srpnu klesla 

na 7,4 % a byla tak nejnižší od poloviny roku 2008. Meziročně se nezaměstnanost snížila podle Eurostatu  

o 6 desetin procentního bodu. Lidí bez práce ubylo i v celé EU na 6,2 %. Nejnižší číslo vykázala opět ČR, 

kde podíl nezaměstnaných dosáhl 2 %. 

E15: Zdroje zelené energie dostanou podporu. Tzv. zelené zdroje energie dostanou i příští rok finanční 

podporu, rozhodl Energetický regulační úřad. Celkové náklady na podporované zdroje energie v posledních 

letech každoročně činí přes 40 mld. Kč. Teplárenské sdružení ČR označilo rozhodnutí ERÚ za diskriminační. 
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LN: Růst penzí o 900 Kč spolkne 37 miliard. Průměrný důchod, který v červnu činil 13 426 Kč, se od ledna 

zvýší o 900 Kč měsíčně. Příslušné nařízení schválila na svém pondělním jednání vláda. Celkem by měla 

státní kasa na výplatu penzí v příštím roce vydat přes 500 mld. Kč.  

HN: Z-Group spustila solární elektrárny v Maďarsku. Skupina Z-Group podnikatele Zdeňka Zemka 

zahájila v Maďarsku provoz osmi solárních elektráren v hodnotě přes 100 mil. Kč. Elektřinu začaly solární 

zdroje dodávat do sítě v tomto týdnu, Z-Group chce v budování fotovoltaických zdrojů v Maďarsku 

pokračovat i v příštích letech. 

HN: Cetin plánuje milion gigabitových přípojek. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura Cetin 

chce do sedmi let připojit milion českých domácností k internetu optickou přípojkou o rychlosti jednoho 

gigabitu za sekundu. V současnosti je takové připojení dostupné pouze pro zhruba 30 tis. domácností. Cetin 

ze skupiny PPF spravuje a provozuje největší českou datovou a telekomunikační síť. 

LN: Pošta zbrojí na Vánoce. Chce najmout 5 tisíc lidí. Česká pošta se v předstihu chystá na adventní 

období, kdy se zájem lidí o doručování zásilek tradičně zvyšuje. Chce proto najmout až 5 tis. brigádníků, 

kterým nabídne až 190 Kč na hodinu – o 20 Kč více než loni. Vyššími odměnami chce pošta brigádníky 

motivovat, aby nehledali práci u konkurence.  

HN: RegioJet měl za první pololetí zisk 102 milionů. Železniční dopravce RegioJet dosáhl v prvním 

pololetí zisku před zdaněním ve výši 102 mil. Kč. Za celý letošní rok pak firma očekává hrubý zisk přes  

200 mil. Kč, což by byl dvojnásobek oproti loňsku. RegioJetu se daří zejména díky expanzi na zahraniční 

trhy, zejména na Slovensko nebo do Rakouska. 

E15: Signál v metru. Cestující v pražském metru mohou nově využívat mobilní síť LTE na lince C mezi 

stanicemi Roztyly a Nádraží Holešovice, signál dosud sahal jen po stanici Muzeum. Celkově lze telefonovat 

a využívat mobilní data v 16 stanicích a přilehlých tunelech, metro by mělo podle pražského dopravního 

podniku být kompletně pokryto signálem do roku 2022. 

 


