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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 21. října 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Velké dluhopisové emise známých firem mají na pražské burze úspěch. Zhodnocení je často vyšší 

než u akcií. K posledním úspěšným příběhům patří bondy Sazky, sděluje E15. Počet odposlechů v 

rámci policejního vyšetřování již pátým rokem klesá, sleduje Právo. Deník N přibližuje kreativní 

účetnictví hnutí SPD, dohledový úřad zjistil, že strana v kampani před posledními sněmovními 

volbami opakovaně porušila zákon. Vlivem přísnějších ekologických norem EU se stavby rodinných 

domů v ČR prodraží, upozorňuje Mladá fronta DNES. Hospodářské noviny se věnují pokračujícím 

jednáním o brexitu v britském parlamentu. Zájem lidí o nové televize roste. Důvodem je blížící se 

přechod na nový vysílací standard DVB-T2, tvrdí Lidové noviny. 

Zprávy 

HN: Státní dluh stoupl na 1,685 bilionu korun. Ke konci září stoupl státní dluh o 63,2 mld. Kč na  

1,685 bil. Kč, uvedlo ministerstvo financí. Důvodem nárůstu dluhu byla podle vlády snaha státu získat peníze 

za výhodnějších podmínek pro splácení státních dluhopisů v letošním roce. Na každého Čecha v průměru 

připadá dluh ve výši 158 tis. Kč. 

E15: Komunisté podpoří daňový balíček. Daňový balíček, který zvyšuje zdanění alkoholu nebo tabáku, je 

reálné schválit tak, aby začal platit od prvního ledna. Uvedl to místopředseda KSČM Jiří Dolejš. Komunisté 

hodlají podle něj balíček na mimořádné páteční schůzi Poslanecké sněmovny podpořit. 

E15: Stát připraví zákon o ústavní ochraně vody. Experti z Právnické fakulty Univerzity Karlovy doporučili, 

aby se pro zvýšenou ochranu vody a vodních zdrojů přijal samostatný ústavní zákon. Jejich analýzu má  

k dispozici ministerstvo zemědělství, které po diskuzi s odborníky navrhne, jak by ústavní zákon mohl 

vypadat. 

Právo: Česká spořitelna spouští okamžité platby z bankomatů. Okamžité platby z bankomatů jako první 

banka v ČR zavádí Česká spořitelna. Z celé její bankomatové sítě mohou klienti nově zadávat rychlé převody 

peněz, které se připíšou na účet příjemce v tuzemské bance do několika vteřin. 

HN: Avast zvedl provozní zisk na 358,8 milionu USD. Antivirová firma Avast zvýšila za tři čtvrtletí letošního 

roku provozní zisk meziročně o 6,6 % na 358,5 mil. dolarů. Tržby společnosti pak v porovnání s loňskem 

vzrostly o 9,1 % na 640,1 mil. dolarů. Podle objemu tržeb je Avast druhou největší antivirovou společností 

na světě, v ČR zaměstnává 1 200 lidí. 
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E15: Benešová přepracuje hromadné žaloby. Legislativní rada vlády odmítla návrh nového zákona  

o hromadných žalobách a vyslyšela tak výhrady Hospodářské komory. Také podle Legislativní rady právní 

úprava nepřispěje k ochraně spotřebitelů. Ministerstvo nyní připomínky analyzuje.  

Mf DNES: Neobydlených bytů je v Praze méně než 46 tisíc. Podíl neobydlených bytů v Praze na celkovém 

nemovitostním fondu dosahuje podle studie firmy KMPG jednotek procent. Poslední dostupné údaje hovoří 

o volných zhruba 46 tis. bytech, celkový bytový fond přitom tvoří 600 tis. nemovitostí. Řada bytů se navíc 

podle KPMG využívá k jiným účelům než k bydlení. Např. k provozu kanceláří nebo na dlouhodobé pronájmy. 

LN: Zaorálek odmítá trestní oznámení na Sobotku a spol. Ministr kultury Lubomír Zaorálek se chce 

v souvislosti s vyšetřováním sněmovní komise k OKD obrátit na státní zastupitelství. Zaorálek nesouhlasí 

s podáním trestních oznámení na aktéry privatizace OKD, žalobcům chce také představit vlastní právní 

analýzu.  

HN: EU uvalí cla na americké zboží kvůli boeingu. Evropská unie zavede vlastní cla na zboží z USA kvůli 

dotacím pro amerického výrobce letadel Boeing. Oznámila to evropská komisařka pro obchod Cecilia 

Malmströmová v reakci na uvalení amerických cel na evropské zboží v hodnotě 7,5 mld. dolarů ročně. Ta 

chce Washington zavést kvůli subvencování evropského leteckého výrobce Airbus. 

E15: Brexit je stále plný otazníků. Britský premiér Boris Johnson poslal do Bruselu žádost o odklad brexitu 

do konce ledna. Zároveň ale v doprovodném dopise zdůraznil, že další prodlení by bylo chybou. Johnsonovi 

se totiž v sobotu během mimořádného zasedání dolní komory britského parlamentu nepodařilo přimět 

poslance k hlasování o vyjednané smlouvě. 

Mf DNES: Nejdelší let trval 19 hodin a 16 minut. Australské aerolinky Quantas uskutečnily první let mezi 

New Yorkem a australským Sydney bez mezipřistání. Cesta trvala 19 hodin a 16 minut a letoun Dreamliner 

urazil vzdálenost 16 200 km. Nejdelšího letu s pasažéry na světě se zatím zúčastnila zhruba padesátka 

zaměstnanců aerolinek. Komerční provoz linky Quantas plánuje od roku 2022. 

 


