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Odbor vnější komunikace 

středa, 18. prosince 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Tisíce bytů po OKD jsou na prodej, tvrdí Hospodářské noviny. Hackerský útok, který minulou středu 

paralyzoval nemocnici ve středočeském Benešově, nebyl cílený, nebo byl špatně provedený. MF 

DNES to řekl zdroj obeznámený s průběhem vyšetřování útoku. Z 220 tisíc na 300 tisíc korun vzroste 

od příštího roku rodičovský příspěvek na děti do čtyř let věku, připomínají Lidové noviny. Šéf 

Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Dušan Navrátil, kterého odvolali 

premiér Andrej Babiš a místopředseda vlády Jan Hamáček, poskytl deníku Právo rozhovor. Podle 

E15 ceny firemních bondů letos rostly rekordním tempem 13 procent, nejrychleji za posledních pět 

let. Investoři nakupovali také tzv. junk bondy, tedy rizikovější papíry firem s nižším ratingem. 

Zprávy 

Mf DNES: Sněmovna stvrdila vyšší daně. Poslanci odmítli změny navržené Senátem a potvrdili původně 

přijatou verzi daňového balíčku. Od příštího roku se tak zvedne spotřební daň z tabákových výrobků a lihovin. 

Zdanění výnosů z loterií se zvýší na 35 %, poplatek za vklad do katastru nemovitostí se zdvojnásobí  

na 2 000 korun. 

HN: Daň z příjmů platí jen každá druhá firma. Podíl společností, které státu odvádějí peníze na dani  

z příjmů, se zvyšuje. Loni to byla polovina z nich. To je rozdíl oproti roku 2012, kdy takřka 60 % společností 

na konci roku žádnou daň platit nemuselo. Důvodem je několikaletá konjunktura ekonomiky i to, že firmy 

zpravidla vyčerpaly tzv. daňový polštář, tedy možnost si daně i v případě zisku ponížit v důsledku ztrát. 

HN: V Česku je 993 společností vlastněných českými obcemi. Podle analýzy společnosti CRIF působí  

v ČR 993 společností, které jsou zcela nebo z větší části vlastněné českými obcemi. Ve většině z nich drží 

obce stoprocentní majetkový podíl. Obecní firmy zaměstnávají více než 50 000 lidí, jejich základní kapitál 

dosahuje 109 mld. korun a roční obrat přesahuje 70 mld. korun. 

HN: Zdravotnický výzkum dostal letos 1,7 miliardy. Zhruba 658 mil. získaly příspěvkové organizace 

ministerstva zdravotnictví, zbytek se rozdělil na projekty. Největší podporu mají projekty zaměřené  

na civilizační choroby, jako jsou onkologická, kardiovaskulární a metabolická onemocnění.  

E15: Plán na změny u rad pojišťoven čelí kritice. Na tvrdou kritiku firem i odborů naráží záměr, aby stát 

plně ovládal správní a dozorčí rady zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Jejich zástupce by do 

budoucna mohli vystřídat poslanci. „Jde o popření základních principů systému veřejného zdravotního 

pojištění, jak ho známe z Německa, Holandska, Švýcarska nebo i ze Slovenska, kde je role státu regulační, 

a nikoliv řídící,“ uvedl šéf Sekce zdravotnictví a sociálních služeb Hospodářské komory Ivo Hlaváč. 
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Právo: Hypotéky ještě zlevnily, ale jen nepatrně. Podle ukazatele Fincentrum Hypoindex v listopadu klesl 

úrok hypoték na 2,35 procenta. Už v říjnu si pro hypotéku přišel druhý největší počet lidí v letošním roce  

a objem poskytnutých úvěrů byl vůbec nejvyšší. Listopad byl v tomto ohledu z pohledu bank ještě lepší, když 

si lidé sjednali 7305 hypotečních úvěrů, o 278 více než v říjnu.  

Právo: Do českých škol míří recyklovatelné židle. Do tuzemských škol míří recyklovatelná židle  

s plastovým sedákem se vzduchovým polštářem. Vyvinul ji třeboňský výrobce školního nábytku Santal.  

Od loňska už jich prodal zhruba 18 tisíc. Loni firma změnila svoji strategii. Vytvořila obchodní tým pro osvětu 

na českých školách. Letos tak prodeje v ČR tvoří 65 % tržeb, zatímco loni byl poměr k zahraničí opačný. 

HN: Mzdy v ČEZ stoupnou až o pět procent. Ve Skupině ČEZ v příštím roce bude růst mezd mezi třemi  

a pěti procenty. Počítá s tím dodatek kolektivní smlouvy, na kterém se vedení firmy dohodlo s odboráři. 

Týdeník Ekonom na konci srpna napsal, že průměrná měsíční mzda v ČEZ bez členů managementu a vedení 

činila v loňském roce 69 039 korun, když meziročně vzrostla o 8,2 %. 

HN: Tisíce bytů po OKD jsou na prodej. Na spadnutí je největší obchod na českém realitním trhu za několik 

posledních let. Na prodej je více než 43 tis. nájemních bytů na severní Moravě, které vlastní společnost 

Residomo. Ta ve své výroční zprávě ocenila svůj nemovitý majetek na 31,7 mld. korun. Při loňských tržbách 

3,3 mld. korun měla firma čistý zisk 1,2 mld. korun. 

HN: Škoda Transportation má společný podnik v Rusku. Plzeňská Škoda Transportation a ruská firma 

Sinara Group založily společný podnik na výrobu souprav metra, tramvají a trolejbusů. Sídlo Sinara-Škoda 

je v pětimilionovém Petrohradu, který má druhý nejrozsáhlejší a rychle expandující dopravní systém v zemi. 

Obě strany mají v nové firmě stejný podíl. Sinara Group je investiční společnost z Jekatěrinburgu. 

E15: Evropané kupují víc aut. Prodej nových osobních aut v EU se v listopadu meziročně zvýšil o 4,9 %  

na 1,18 mil. vozů, stoupá už třetí měsíc za sebou. S výjimkou Británie, kde prodej nových osobních aut klesl, 

zaznamenaly nárůst prodeje všechny velké evropské trhy. V Německu růst prodejů činil 9,7 %, ve Španělsku 

2,3 % a v Itálii 2,2 %. 


