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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 30. září 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

E15 upozorňuje na možné problémy českých pivovarů při vývozu piva do Velké Británie po brexitu. 

Premiér Andrej Babiš odmítá nový migrační plán EU, píší Lidové noviny. Právo se věnuje údajnému 

střetu zájmů předsedy vlády Andreje Babiše. Hospodářské noviny informují o programu hnutí 

Trikolóra Václava Klause mladšího. Majitelům nemovitostí hrozí vysoké náklady kvůli revizi 

katastrálních map, varuje Mladá fronta DNES. Deník N přináší analýzu témat, která rozdělují českou 

společnost. Jde např. o uprchlickou krizi nebo protivládní demonstrace.  

Zprávy 

HN: Stravenkový paušál by mohl fungovat od roku 2021. Stravenkový paušál plánuje ministerstvo financí 

zavést jako alternativu klasických papírových kuponů a podnikového stravování od roku 2021. Uvedla to 

ministryně financí Alena Schillerová během kulatého stolu Hospodářské komory ke stravenkám. Daňové 

zvýhodnění paušálu by podle ministerstva financí zůstalo stejné jako u klasických stravenek. 

Mf DNES: Nový blok se spustí nejdříve mezi roky 2038 a 2040. Plánovaný nový blok jaderné elektrárny 

v Dukovanech bude reálně připraven ke spuštění nejdříve mezi roky 2038 a 2040, sdělila předsedkyně 

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Podle jejích slov má příprava projektu v Dukovanech 

tří až pětileté zpoždění.  

LN: Maláčová: Důchody zajistí i vyšší zdanění právnických osob. Penzijní systém po chystané reformě 

by měl mít podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové tři pilíře včetně nového „nultého“, z 

něhož bude vyplácen státem garantovaný minimální důchod. MPSV chce penze financovat i z vyššího 

zdanění firem a z plánované sektorové daně. Tu dlouhodobě Hospodářská komora odmítá. 

E15: Velké dopravní stavby spolknou 218 miliard. Rekonstrukce dálnic a silnic představují nejnákladnější 

položku v seznamu rozsáhlých dopravních staveb. V ČR je v současnosti rozpracováno 151 dopravních 

projektů za celkem 218 mld. Kč. Vyplývá to z materiálu ministerstva dopravy, který dnes projednává vláda.  

E15: Brexit zbrzdí vývoz českého piva. České pivovary by mohly mít podle ekonomů problémy s vývozem 

piva do Velké Británie v případě tvrdého brexitu. Už v loňském roce dodali výrobci do Spojeného království 

pivo za 219 mil. Kč, což bylo nejméně od vstupu ČR do EU v roce 2004. Případné celní překážky a pokles 

trhu by mohly podle pivovarů vést k dalšímu propadu exportu piva na britské ostrovy. 

Právo: ČEZ bude spolu s Američany vyvíjet malé jaderné reaktory. Energetická skupina ČEZ a americká 

firma NuScale budou spolupracovat na vývoji malých modulárních jaderných reaktorů. Společnosti se chtějí 

zaměřit na reaktory menších výkonů, které by mohly být podle ČEZu budoucností jaderné energetiky v ČR.   
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Mf DNES: Nájemné v Praze poroste. Dožene evropská města. Nájemné v pražských bytech se bude 

v příštích letech přibližovat cenám ve městech v Rakousku a Německu. Podle průzkumu společnosti KPMG 

je hlavní příčinou růst průměrné mzdy v ČR i slušné výnosy z nemovitostí, které do Prahy lákají zahraniční 

investory. V současné době jsou ceny nájemného v Praze zhruba o 30 % nižší než ve Vídni nebo Berlíně. 

HN: CK Neckermann zrušila další zájezdy. Česká pobočka cestovní kanceláře Neckermann, která je 

součástí britské zkrachovalé skupiny Thomas Cook, zrušila další zájezdy až do 6. října. To by se mělo 

dotknout zhruba 500 klientů, v minulých dnech cestovka rozhodla o zrušení už dříve prodaných zájezdů do 

konce září. Česká pobočka Neckermannu zatím nepodala návrh na svoji insolvenci. 

 


