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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 7. listopadu 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Lidové noviny a Mladá fronta DNES píší o daňovém balíčku, který schválili poslanci. ČNB se 

v budoucnu zaměří na svěřenské fondy, které obchází regulatorní pravidla, sděluje E15. Hospodářské 

noviny informují o politických programech pravicové opozice, která mimo jiné plánuje zavedení 

zvýhodněného jízdného po Evropě. Podle Diakonie českobratrské církve evangelické je půl milionu 

dětí ohrožených chudobou, upozorňuje Právo. Sourozenci manželky premiéra Andreje Babiše 

Moniky měli podle Deníku N nakoupit státní půdu v hodnotě milionů korun za peníze Agrofertu.  

Zprávy 

E15: Vláda protlačila daňový balíček. Od ledna by měl platit vládní daňový balíček, rozhodli poslanci. Ten 

zvyšuje spotřební daně z tabáku a tvrdého alkoholu, nově mají narůst také odvody z loterií z 23 na 35 %. 

Dojde také ke zdanění technických rezerv pojišťoven a zvýší se poplatky za vklad do katastru nemovitostí,  

a to z tisícikoruny na 2 tis. Kč. Nově budou podléhat zdanění výhry v loteriích nad jeden milion korun. 

LN: Dražší tabák a líh i vyšší rodičovská. Poslanci na včerejší schůzi schválili také zvýšení rodičovského 

příspěvku, od příštího roku se zvýší o 80 tis. Kč na 300 tis. Kč. Přidáno tak od ledna dostanou rodiče 

novorozenců a dětí do čtyř let věku. Zvýšení rodičovského příspěvku vyjde státní kasu na 8,6 mld. Kč. 

Právo: Rekvalifikace nefungují. Firmy o přeškolené nestojí. Podle průzkumu ČSOB přijímá 

rekvalifikované zaměstnance bez požadované praxe jen třetina společností. „Rekvalifikace jsou typickým 

produktem dotací a subvencí bez valného výsledku,“ míní např. majitel oděvní společnosti Altra Martin 

Kárych. V roce 2017 poskytl Úřad práce na rekvalifikace 174 mil. Kč, loni 128 mil. Kč. 

Právo: Průmysl drží auta, stavebnictví byty. Stavebnictví v září táhla hlavně bytová výstavba, uvedl ČSÚ. 

V září bylo zahájeno 3 653 bytů a dokončeno 3 308 bytů. K výraznému skoku ve výstavbě došlo v Praze  

s růstem o 81 %, rozsah výstavby je stále ale o třetinu nižší než v roce 2008.  

HN: Praha na cestě k rychlejší výstavbě bytů. Za váznoucí stavbou bytů v hlavním městě stojí zdlouhavé 

povolování developerských projektů, potvrdila debata zástupců pražské koalice i opozice na půdě mediálního 

domu Economia. Developeři v Praze čekají na stavební povolení až deset let. Situaci má výrazně zlepšit 

nový stavební zákon, na jehož přípravě se podílí ministerstvo pro místní rozvoj a Hospodářská komora.  

HN: Ceny stavebních prací zvýší nájemné v kancelářích. V české metropoli se dokončuje nejvíce 

administrativních budov za posledních pět let – celkem 17 včetně šesti objektů, které procházejí větší 

rekonstrukcí. Práce developerů při výstavbě kancelářských budov ale brzdí prudké zdražení stavebních 

materiálů, prací i nedostatek lidí na trhu práce. 
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E15: Developeři se otevřeli novým technologiím. Růst o stovky procent zaznamenává segment zvaný 

proptech, tedy pronikání nových technologií do kancelářských budov, skladů a obchodních center.  

V kancelářských budovách tak lze z jediné mobilní aplikace rezervovat zasedací místnost, vyřešit parkování 

nebo získat informace o návštěvách. 

LN: Vývozcům se daří, i když stavebnictví a výroba stagnují. V ČR v září mírně meziročně stoupla 

průmyslová i stavební výroba, dařilo se také zahraničnímu obchodu. Jeho přebytek stoupl podle ČSÚ 

meziročně o 14,4 mld. na 25,1 mld. Kč, letos nejvíce. Analytici ale upozornili na vliv pracovních dní, po 

očištění byla průmyslová produkce meziročně nižší o 0,6 % a stavební výroba vzrostla o 0,2 %. 

HN: Ve skladech pomáhají s dárky i manažeři e-shopů. Tuzemské e-shopy i přepravci začínají pociťovat 

blížící se špičku předvánočních nákupů. Firmy se proto snaží kvůli nedostatku pracovní síly rostoucí 

poptávku pokrýt i svými zaměstnanci v administrativě, kteří míří na výpomoc do skladů. Přes internet bude 

letos podle průzkumu agentury Perfect Crowd nakupovat dárky až 80 % lidí. 

HN: V říjnu zbankrotovalo 934 podnikatelů. V ČR bylo letos v říjnu vyhlášeno 58 bankrotů obchodních 

společností, o 15 více než v září. Bankrotů podnikatelů proti předchozímu měsíci přibylo 30 na 934, dosáhly 

tak nového maxima od začátku účinnosti současného insolvenčního zákona, tedy od začátku roku 2008, 

uvedla společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. 

HN: Nízká inflace Němcům pomáhá vzdorovat recesi. Rychle rostoucí reálné mzdy se staly základním 

kamenem imunity německého spotřebitele proti déle než rok trvající průmyslové recesi. Navzdory tomu, že 

během posledního roku a půl poklesla německá průmyslová produkce skoro o 10 %, spotřebitelské výdaje 

dál rostou tempem přesahujícím 3 %.  

Mf DNES: Lufthansa zruší ve čtvrtek a v pátek stovky letů. Německé aerolinky Lufthansa kvůli stávce 

palubního personálu zruší ve čtvrtek a v pátek na 1 300 letů. Výpadky pocítí zhruba 180 tis. cestujících. 

Dvoudenní stávku vyhlásily odbory na protest proti tomu, že s nimi Lufthansa odmítala vyjednávat o jejich 

požadavcích. 

HN: Čína a Francie podepsaly smlouvy za miliardy. Při nynější návštěvě francouzského prezidenta 

Emmanuela Macrona v Číně podepsaly obě země kontrakty v přepočtu za 345 mld. Kč. Týkají se aeronautiky, 

energetiky i zemědělství. Jeden z nich umožňuje 20 francouzským firmám vyvážet drůbež, hovězí a vepřové 

maso do Číny. 

HN: Západní výrobci léčiv se pouštějí v Číně do akvizic. Největší investici do čínského farmaceutického 

průmyslu ohlásil americký koncern Amgen, který v přepočtu za 62 mld. Kč získal více než pětinový podíl  

v biotechnologické firmě BeiGene. V jeho laboratořích se vyvíjejí např. preparáty na léčbu leukemie. 

HN: Peking zvažuje investici do akcií Saudi Aramco. Čína uvažuje o koupi akcií saúdskoarabské státní 

ropné společnosti Saudi Aramco za 5 až 10 mld. dolarů, uvedla agentura Bloomberg. Peking by měl podíl 

v ropné firmě nakoupit prostřednictvím několika státních firem.  

E15: Xerox by mohl koupit HP. Americký výrobce kopírek a tiskáren Xerox Holdings uvažuje o předložení 

nabídky na převzetí výrobce osobních počítačů a tiskáren HP, jehož tržní hodnota se pohybuje kolem  

27 mld. amerických dolarů. Informoval o tom list The Wall Street Journal. 

 

 


