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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 1. června 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Obce by v letošním roce mohly přijít kvůli vládním programům na obnovu ekonomiky po koronakrizi 

o desítky miliard korun, sdělují Hospodářské noviny. E15 se věnuje úspěšnému startu rakety 

americké společnosti SpaceX s lidskou posádkou. Dostatek vody v obdobích sucha by měly v ČR 

částečně vyřešit obří podzemní nádrže, píše Mladá fronta DNES. Lidové noviny a Právo informují  

o nepokojích v amerických městech kvůli zabití afroamerického občana, kterého při zatýkání 

smrtelně zranil policista.  

Zprávy 

HN: Sněmovna schválila nižší DPH i silniční daň. Daň z přidané hodnoty na ubytovací služby nebo  

u vstupenek na kulturní a sportovní akce se sníží z 15 na 10 %. Podnikatelům se zároveň sníží silniční daň 

na nákladní vozidla a autobusy nad 3,5 tuny a budou si moci zpětně uplatnit daňovou ztrátu. Počítá s tím 

daňový balíček, který v souvislosti s dopady vládních opatření proti šíření koronaviru schválila sněmovna. 

LN: Práce pro čerstvé středoškoláky je míň. Počet absolventů středních a vyšších odborných škol bez 

zaměstnání poprvé od roku 2010 stoupl. Na konci dubna bylo v ČR přibližně  

10 400 nezaměstnaných absolventů, loni jejich počet ve stejném období dosáhl 8 800. Vyplývá to 

z aktuálních údajů Národního pedagogického institutu.  

LN: Zaměstnanci státu si loni polepšili. Výdaje na platy zaměstnanců státu loni vrostly o více než  

22 mld. Kč na 209,5 mld. Kč. Průměrný plat státních zaměstnanců se v loňském roce meziročně zvýšil skoro  

o desetinu na 37 061 Kč, uvádí státní závěrečný účet. Průměrná hrubá mzda v celé ČR loni dosahovala 

34 152 Kč. 

E15: Česká zbrojovka Group míří na pražskou burzu. Dnes budou na hlavní trh pražské burzy přijaty 

akcie České zbrojovky Group. S cennými papíry CZG zatím nebudou investoři moci obchodovat, potenciální 

majitelé akcií se budou několik týdnů seznamovat s hospodařením firmy a dalšími informacemi – tzv. 

technický listing. CZG chce prostředky z akcií použít na výstavbu nové továrny v USA za více než 2 mld. Kč. 

HN: ČEZ zapojil víc střešních fotovoltaik než loni. Energetická společnost ČEZ během pěti měsíců 

letošního roku zapojila na českých střechách 238 fotovoltaických panelů, o polovinu více než za stejné 

období loni. Podle ČEZu se tak potvrzuje trend, kdy lidé preferují energetickou soběstačnost svých domů  

a dlouhodobé úspory nákladů na energie. 
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E15: Češi dodají do Ruska lana k vázání tankerů. Výrobce lan a produktů z technického textilu Lanex 

z Bolatic na Opavsku získal v Rusku zakázku na dodávku vysokopevnostních lan, která budou sloužit 

v přístavech k upevnění velkých tankerů. Lanex dodá do Ruska celkem sedm tun lan za více než 5 mil. Kč.  

HN: Těžba kartelu OPEC je nejnižší za dvě desetiletí. Těžba ropy Organizace zemí vyvážejících ropu 

v květnu klesla na nejnižší úroveň za posledních dvacet let – v průměru 24,77 mil. barelů denně. Kartel OPEC 

a další státy se v dubnu dohodly na omezení dodávek suroviny na trh, aby podpořily vyšší ceny ropy. Ty se 

dostaly pod tlak vlivem nižší poptávky po ropě kvůli negativním dopadům koronavirové krize.  

LN: Microsoft nahrazuje novináře softwarem. Americká technologická společnost Microsoft chce nahradit 

několik desítek novinářských pozic robotickým systémem umělé inteligence, uvedl list The Seattle Times. 

Podle deníku se opatření dotkne zhruba 50 pracovních míst v produkci zpravodajství pro web MSN, který 

Microsoft provozuje. Agenturní zaměstnance roboti nahradí po 30. červnu. 

 

 


