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Odbor vnější komunikace 

úterý, 28. května 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Lidové noviny, Mladá fronta DNES a Deník N věnují titulní strany výsledkům voleb do Evropského 

parlamentu. Právo přináší rozhovor s premiérem Andrejem Babišem, který hodnotí úspěch hnutí ANO 

v eurovolbách. Hospodářské noviny píší, že země Visegrádské čtyřky prosazují do čela Evropské 

komise slovenského politika Maroše Šefčoviče.  Přes 43 procent svého vývozu v příštích letech si ke 

konci prvního čtvrtletí pojistili tuzemští exportéři, informuje E15.  

Zprávy 

E15: Exportérům zlevňuje pojistka příštího byznysu. Čeští vývozci si letos ve větší míře podle dat ČNB 

zajišťují svůj export. Tuzemské firmy proti výkyvům kurzu koruny vůči euru pojistili 43 procent svého vývozu 

v příštích letech. Podle ekonomů jsou současné podmínky pro zajištění kurzových výkyvů pro firmy velmi 

výhodné. 

HN: Vláda schválila vyšší daně na tabák, líh a hazard. Spotřební daně z cigaret a tabáku – včetně 

zahřívaného – by měly od příštího roku stoupnout o deset procent. Sazba u lihu by se pak měla zvýšit o  

13 % a vyšší zdanění čeká také vybrané hazardní hry. Návrh ministerstva financí schválila vláda. Před 

zvyšováním daní varuje Hospodářská komora, podle ní by se sazby neměly měnit skokově. Více ZDE 

Mf DNES: ČEZ změní dividendovou politiku. Představenstvo energetické firmy ČEZ rozhodlo, že podnik 

bude v budoucnu vyplácet akcionářům 80 až 100 procent čistého zisku. Dosud společnost vyplácela mezi 

60 až 100 %. Hlavním důvodem změny je aktualizace strategie ČEZ, která nepředpokládá významné akvizice 

a investice do obnovitelných zdrojů v zahraničí. Letošní dividenda by měla dosáhnout 24 korun za akcii. 

Mf DNES: Ministr odvolal šéfa Diama kvůli podpisu zakázky. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček 

odvolal ředitele státního podniku Diamo Tomáše Rychtaříka. Do funkce dočasně jmenoval manažera Jiřího 

Ježe a v Diamu nařídil audit. Důvodem Rychtaříkova odvolání je podle Havlíčka podpis smlouvy na sanaci 

kontaminovaného území v pražské Troji za 856 milionů korun, aniž by o tom bylo MPO informováno.  

Mf DNES: Schodek Unie s Čínou dosáhl 185 miliard eur. Schodek Evropské unie v obchodování s Čínou 

se loni prohloubil na 185 miliard eur ze 178 mld. eur v předchozím roce. Dovoz z Číny loni podle Eurostatu 

meziročně stoupl o pět procent na 395 mld. eur, export z EU do Číny se zvýšil o šest procent na 210 mld. 

eur. Čína je po USA druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem Evropské unie. 

HN: Prodej piva z Plzeňského Prazdroje byl loni rekordní. Plzeňský Prazdroj loni prodal v ČR a 

v zahraničí rekordních 11,5 milionu hektolitrů piva, meziročně o čtyři procenta více. Zahraniční odbyt firmě 

celkově stoupl o 4,5 % na 4,3 mil. hektolitrů, což bylo také maximum v historii pivovaru.  

https://www.komora.cz/press_release/reakce-hospodarske-komory-k-planum-ministerstva-financi-na-zvyseni-spotrebni-dane-a-regulaci-hazardu/
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LN: Kellner dodrží omezení pro Huawei. Majoritní vlastník investiční skupiny PPF Petr Kellner ubezpečil 

předsedu Senátu Jaroslava Kuberu o tom, že jeho firmy budou dodržovat případná omezení pro čínskou 

firmu Huawei. PPF většinově vlastní telekomunikačního operátora O2  a má 100% podíl ve společnosti 

CETIN. 

HN: Bitcoin atakoval hranici devět tisíc dolarů. Cena kybernetické měny bitcoin výrazně vzrostla, když se 

včera podle agentury Bloomberg dostala na hodnotu 8 942 dolarů – nejvýše za poslední rok. Od začátku 

května bitcoin na trzích posílil skoro o 70 procent. 

 

 


