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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 24. října 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Česká města budou podle Svazu měst a obcí žádat více peněz od továren, které fungují na jejich 

území, píší Hospodářské noviny. Lidové noviny upozorňují na rostoucí ceny bytů v ČR, nejrychleji 

zdražují garsonky. Státu se podařilo prodat slovinské papírny Vipap Videm Krško, sděluje E15. Právo 

se věnuje vyšetřování údajné korupce na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Deník N informuje 

o transakcích s pozemky společnosti Agrofert, do nichž se údajně vložil premiér Andrej Babiš. 

Rodiče, kteří neočkují své děti proti nemocem, by měli podle ministerstva zdravotnictví hradit léčbu, 

píše Mladá fronta DNES.  

Zprávy 

HN: Poslanci schválili rozpočet se schodkem 40 miliard. Sněmovna včera po více než osmihodinové 

debatě schválila základní parametry státního rozpočtu pro příští rok, stát by měl stejně jako loni hospodařit 

se 40mld. deficitem. Návrh rozpočtu v prvním čtení podpořili poslanci hnutí ANO, ČSSD a KSČM.  

HN: Daňové úlevy v letech 2016 a 2017 vyšly na bilion korun. Celková výše úlev na daních z příjmu 

fyzických osob, právnických osob a DPH činila v roce 2016 zhruba 489 mld. Kč a v roce 2017 asi 513 mld. 

Kč. Uvádí to zpráva ministerstva financí, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu pro příští 

rok. Nejvyšší slevy nebo úlevy na daních eviduje ministerstvo financí u fyzických osob. 

Mf DNES: Místo daně zaplatíme byty, tvrdí pojišťovny. České pojišťovny odmítají zdanění svých rezerv 

a nabízí státu náhradní řešení. Navrhly, aby jim stát uložil investovat 4 % rezerv na životní pojištění do 

dostupného bydlení a sociálních služeb. Vládní návrh zdanění rezerv považují zástupci pojišťoven za 

nesystémový krok, na který doplatí jejich klienti. 

HN: Škoda Electric dodala Budapešti 21 trolejbusů. Plzeňská firma Škoda Electric dodala do maďarské 

metropole 21 trolejbusů v hodnotě stovek milionů korun. Zakázka navazuje na dodávku 36 vozů pro 

Budapešť z předchozích let za 520 mil. Kč. 

HN: Firma VW Wachal utržila 727,5 milionu korun. Stavební společnost VW Wachal z Kroměříže loni 

meziročně zvýšila svůj obrat o 52 % na 727,5 mil. Kč a dosáhla zisku 3,6 mil. Kč. Ještě v roce 2016 přitom 

podnik skončil ve ztrátě. Společnosti pomohla mimo jiné vyhraná zakázka na rozsáhlou rekonstrukci 

Bratislavského hradu. 

LN: ČSA kupují od Airbusu sedm nových letadel. České aerolinie koupí od společnosti Airbus sedm 

nových letadel, čtyři stroje A220-300 a tři letouny A321XLR s delším doletem. První dva nové stroje dopravce 

nasadí do provozu v příštím roce, další pak obdrží v letech 2021 a 2025. Cenu transakce firma neuvedla. 
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E15: Objem internetové reklamy vzroste o čtrnáct procent. Inzerce ve vyhledávání a zobrazovaná 

reklama mají mít i letos nejvyšší podíl na celkovém objemu internetové reklamy. Ten by měl dosáhnout  

32,5 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 14 %. Vyplývá to z odhadu založeného na prognózách 

internetových firem, agentur a zadavatelů, který zveřejnilo Sdružení pro internetový rozvoj. 

 

 

 


