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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 4. listopadu 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Realitní fondy už cílí i na malé hráče, tvrdí E15. Na léčbu plic se čeká měsíce, upozorňuje Mf DNES. 

Volnočasové drony, jichž se podle odhadů prodalo v ČR za posledních sedm let 50 až 70 tisíc, budou 

od 1. července 2020 podléhat povinnosti registrace, sdělují Lidové noviny. Mužů je v ČR víc, ale jen 

ve věku do důchodu, všímá si deník Právo. Češi budou pořád naříkat, další daně už zvyšovat nebudu, 

říká v rozhovoru Deníku N ministryně financí Alena Schillerová. Podle Hospodářských novin  

se Pirátská strana štěpí. 

Zprávy 

E15: Lidé z chemiček mají jít do penze dříve. Podle nového návrhu výčtu náročných profesí z dílny 

ministerstev zdravotnictví a práce by odcházeli na penzi o dva až čtyři roky dříve také zaměstnanci 

chemického průmyslu. V chemických oborech působí podle odborů 58 tisíc lidí. Vedle uzákonění 

předčasných důchodů chce ministryně práce Jana Maláčová zvýšit penze žen o 500 korun.  

HN: Tři odvody v jednom. Menší podnikatelé by už od roku 2021 mohli zaplacení daně z příjmů a odvodů 

na sociální a zdravotní pojištění vyřídit jednou platbou. Zbavili by se tak většiny administrativy, včetně vedení 

účetnictví. Takzvanou paušální daň, kterou připravuje ministryně financí na základě návrhu Hospodářské 

komory ulevit živnostníkům od byrokracie, budou moci využít živnostníci s ročními příjmy do milionu korun. 

Těch je v ČR aktuálně přes 400 tis. 

Mf DNES: Dopravci musí zajistit, aby řidiči dodrželi přestávky. Dopravci budou zodpovědní  

za dodržování povinných přestávek řidičů nákladních aut. O jejich plnění navíc budou muset vést přehledné 

záznamy. Předpokládá to návrh novely zákona o silniční dopravě, kterou dnes projedná vláda. Návrh také 

zavádí opatření proti falšováním záznamů. Policie, celníci nebo zástupci dopravních úřadů budou moci 

odeslat vozidlo kvůli kontrole tachografu do autorizovaného metrologického střediska.  

HN: Čeští nábytkáři čekají rekordní rok. Asociace českých nábytkářů (AČN) očekává, že výroba nábytku 

v ČR letos překoná loňský rekord. Podle kvalifikovaného odhadu AČN a společnosti Apicon Consulting 

produkce nábytku v ČR letos překročí 47,5 mld. korun, loni činila 46,3 mld. Podle tajemníka asociace Tomáše 

Lukeše by se ke 40 mld. mohly dostat i celkové tržby za nábytek v ČR. Loni byly 37,6 mld. korun. 

Mf DNES: Češi si loni pustili 3,2 miliardy videí. Podíl reklamy se meziročně zvýšil o sedm procentních 

bodů na 68 %, tedy na více než dvě třetiny. Češi loni na internetu přehráli 3,2 mld. videí, což je zhruba stejně 

jako rok předtím. „Videa jsou obvykle přerušena reklamou několikrát, proto je zřejmě podíl reklamy tak 

vysoký,“ uvedl Pavel Hortig z ČSÚ. Nejoblíbenější jsou zábavné a lifestylové pořady (37 %). 
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HN: Česko je stále montovnou, tvrdí analýza společnosti Deloitte. Devět z deseti nejvýznamnějších 

odvětví české ekonomiky podle objemu vývozu se nachází uprostřed řetězce, tedy v části s nízkou přidanou 

hodnotou, uvádí analýza Deloitte. Na vině je do letošního září charakter investičních pobídek a zanedbané 

školství, kvůli kterému nelze na českém trhu najít dostatek vysoce kvalifikovaných zaměstnanců.  

LN: Rýsuje se první katolická banka. Českobudějovická diecéze plánuje vlastní „církevní“ banku. Před 

měsícem oznámila, že získala 9,5procentní podíl v družstevní záložně Artesa. Zájmem biskupství je  

v nejbližší době po souhlasu České národní banky navýšit svůj podíl a získat v kampeličce majoritu. 

E15: Inekonu se nedaří pohnout s oddlužením. Reorganizace zkrachovalé holešovické strojírenské 

skupiny Inekon se opět zablokovala. Výrobce tramvají nedodal podklady ke svým majetkovým účastem  

v zahraničních projektech, a tak nelze vyčíslit jeho hodnotu. Inekon podle insolvenčního správce už dříve 

sdělil, že poskytnout údaje o finančním majetku v požadovaném rozsahu není v možnostech dlužníka. 

HN: V Lázních Darkov bude akvapark za 300 milionů. Lázně Darkov v Karviné chtějí příští rok začít stavět 

akvapark za 300 mil. korun. Vznikne v areálu Rehabilitačního sanatoria v Karviné-Hranicích a některé bazény 

v něm budou napuštěny léčivou vodou. Fungovat bude celoročně, podobu akvaparku vytvořili architekti  

ve funkcionalistickém stylu. 

HN: USA zavedly nové sankce proti Íránu. Spojené státy americké zavedly nová opatření proti Íránu. 

Tentokráte se týkají sektoru stavebnictví, jakož i dodávek materiálů využitelných v jaderném a raketovém 

programu Teheránu. Rozhodnutí současně ponechává dveře otevřené diplomacii dovolením práce 

zahraničních společností – evropských, ruských a čínských – na civilním programu v íránských zařízeních. 

E15: Britové přestanou těžit plyn z břidlic. Britská vláda s okamžitou platností rozhodla o zastavení těžby 

plynu z břidlic na svém území. Vyhověla tak stížnostem ochránců životního prostředí, kteří poukazovali  

na to, že metoda těžby frakováním zvyšuje riziko vzniku zemětřesení. 

Mf DNES: Doklad si letos musí vyměnit ještě 144 tisíc lidí. Do konce letošního roku si bude muset vyměnit 

řidičský průkaz kvůli vypršení jeho platnosti 144 tis. řidičů, z toho více než 102 tis. už průkaz propadl. Dosud 

si průkaz během letoška vyměnilo 67 % z celkem 433 tis. motoristů, kterým letos skončila platnost oprávnění. 

Jde o průkazy vydané v roce 2009 s dobou platnosti na deset let. 


