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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 10. října 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Díky levnějším solárním panelům a vyšším cenám elektřiny roste v ČR počet slunečních elektráren, 

píší Hospodářské noviny. Stát více chrání úrodnou půdu a omezuje výstavbu obřích skladů, sděluje 

E15. Lidové noviny se věnují nižšímu zájmu zákazníků obchodů o igelitové tašky, podle prodejců 

pomohlo jejich zpoplatnění. Právo informuje o útoku turecké armády na sever Sýrie. Mladá fronta 

DNES píše o posledním rozloučením se zpěvákem Karlem Gottem, které se zítra uskuteční na 

pražském Žofíně. Deník N přináší rozhovor s architektkou Evou Jiřičnou.   

Zprávy 

LN: Náměstkem šéfa Eurochambres byl zvolen Dlouhý. Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý 

byl v Římě na zasedání EUROCHAMBRES zvolen náměstkem prezidenta této organizace. Ta zastupuje 

více než 20 mil. podniků ve 44 zemích. Komora má v EUROCHAMBRES zastoupení i v Rozpočtovém 

výboru, jehož členkou byla na následující rok potvrzena viceprezidentka Irena Bartoňová Pálková. Více ZDE. 

E15: Vláda pokročila s návrhem paušální daně. Živnostníci s ročním obratem do 1 mil. Kč by mohli od 

roku 2021 využívat paušální daň, jejíž výše by činila 5 500 Kč ročně. Na prvních obrysech jednotného odvodu 

se dohodla koalice hnutí ANO a ČSSD. Podnikatelům by tak odpadla nutnost podávat daňové přiznání. 

Koncept paušální daně představila už v roce 2016 na svém sněmu Hospodářská komora. Více ZDE 

HN: Výbor doporučil schválit základní údaje rozpočtu. Sněmovní rozpočtový výbor včera i přes kritiku 

opozičních stran doporučil poslancům, aby v prvním čtení schválili základní parametry státního rozpočtu. 

Vláda navrhuje pro rok 2020 rozpočet s deficitem 40 mld. Kč. 

Mf DNES: Obce dluží méně než loni, kraje více. Dluhy obcí loni meziročně klesly o 400 mil. Kč na  

68,6 mld. Kč, zadlužení krajů naopak stouplo o 1,1 mld. Kč na 20,8 mld. Kč. Nejnovější data zveřejnilo 

ministerstvo financí, podle něhož loni klesl počet zadlužených obcí o 32. 

Mf DNES: O státní peníze na byty je malý zájem. Státní fond rozvoje bydlení dostal od obcí zatím  

13 žádostí o vládní peníze z vládního programu Výstavba, který v květnu začal poskytovat dotace a úvěry 

na sociální a dostupné byty. Radnice celkem požádaly o 114,4 mil. Kč, ministerstvo pro místní rozvoj přitom 

pro celý letošní rok počítalo s rozdělením celkem 3 mld. Kč.  

HN: V Česku opět porostou soláry. Díky levnějším solárním panelům a rostoucím cenám elektřiny v ČR 

vznikají nové solární elektrárny. Podle odhadu Komory obnovitelných zdrojů by výkon solárních elektráren 

měl v příštích deseti letech vzrůst ze současných 2 gigawattů na 3,5násobek. Např. skupina ČEZ jako 

jednička solárního trhu má nyní rozpracované projekty solárních zdrojů o výkonu 500 megawattů. 

https://www.komora.cz/press_release/hlas-ceskych-podnikatelu-bude-slyset-v-evrope-vladimir-dlouhy-zvolen-do-uzsiho-vedeni-eurochambres/
https://www.komora.cz/press_release/hospodarska-komora-cr-prichazi-s-nametem-jedne-pausalni-dane-ktera-ma-zjednodusit-zivot-podnikatelum/
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HN: Vítkova CPI koupí kanceláře ve Varšavě. Realitní skupina CPI Property Group, kterou ovládá 

podnikatel Radovan Vítek, koupí ve Varšavě osm kancelářských budov za 20,6 mld. Kč. Většinu transakcí 

plánuje CPI uskutečnit ještě do konce letošního roku, plocha kupovaných kancelářských ploch činí 235 tis. 

metrů čtverečních.  

HN: AAA Auto otevře pět center v Polsku. Skupina Aures Holdings, která provozuje síť autobazarů AAA 

Auto, plánuje navýšit prodeje vozidel díky expanzi v Polsku. Do konce příštího roku tam hodlá otevřít pět 

autocenter a tři výkupní pobočky. Polsko by se v příštím roce s očekávaným prodejem 25 tis. vozů mělo stát 

pro firmu druhým největším trhem hned po ČR. 

HN: Nošovický Hyundai již vyrobil milion Tucsonů. Automobilka Hyundai v Nošovicích na 

Frýdeckomístecku vyrobila miliontý vůz modelu Tucson. Jde o první vůz v kategorii SUV vyráběný v ČR, 

který milionovou hranici překonal. Z výrobcích linek v Nošovicích sjede denně 1 100 Tusconů, jejichž výroba 

zde začala v červnu 2015. 

E15: Další minipivovar. V Telči uvařil minulý měsíc první pivo nový Panský pivovar, jehož roční kapacita 

výroby nápoje dosáhne 1 500 hektolitrů. V Telči jde už od druhý zprovozněný minipivovar, kterých v ČR podle 

Českomoravského svazu minipivovarů rychle přibývá. V červnu jich v tuzemsku fungovalo již 450. 

  


