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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 9. května 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N rozebírá strukturu osob a firem s vazbami na předsedu poslaneckého klubu hnutí ANO 

Jaroslava Faltýnka. Právo přináší rozhovor s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem, který 

hovoří o změně na postu ministra spravedlnosti i možných dopadech na justici. České firmy z důvodu 

výhodnějších podmínek stále častěji využívají úvěry v cizích měnách, píše E15. Hospodářské noviny 

upozorňují na zdražování povinného ručení. Lidové noviny otiskly rozhovor s ministrem průmyslu a 

obchodu Karlem Havlíčkem, který přibližuje své priority při vedení resortu. Mladá fronta DNES se 

věnuje cenám nemovitostí v ČR, jejichž růst by měl v dalších měsících stagnovat.  

Zprávy 

HN: Akciové společnosti zřejmě změní zásady odměňování. Firmy, jejichž akcie se veřejně obchodují na 

regulovaném trhu, budou pravděpodobně muset vypracovat zásady odměňování členů volených orgánů a 

zveřejňovat výši jejich odměn. Počítá s tím vládní předloha o posílení práv akcionářů, kterou budou 

schvalovat poslanci.  

E15: Firmy financují své podnikání v cizích měnách. České podniky měly koncem března 32 procent 

úvěrů v cizích měnách – nejčastěji v eurech. To je podle České národní banky nejvíce v historii ČR. Rostoucí 

obliba eura podle analytiků pramení jednak ze sílící role společné měny v tuzemské ekonomice, i z toho, že 

korunové půjčky vycházejí ve srovnání s úvěry v eurech stále dráž.  

LN: Likérky žádají rovnou daň. Stát by měl zdaňovat všechny výrobce alkoholických nápojů podle 

skutečného obsahu alkoholu včetně vinařů, navrhuje Unie výrobců a dovozců lihovin. Svaz vinařů s návrhem 

nesouhlasí a připomíná, že producenti v jiných zemích zdaňováni zpravidla nejsou. Podle Ladislava Minčiče 

z Hospodářské komory by měl stát přihlédnout i k rozdílným nákladům na výrobu například u vína a destilátů. 

E15: Výdělečné minerálky. Stáčírna minerálních vod Bohemia Healing Marienbad Waters loni meziročně 

zvýšila tržby o 20 procent na 60 mil. Kč, letos chce společnost pokračovat v modernizaci závodů 

v Mariánských Lázních a Bílině. V tomto roce firma očekává zisk deset milionů korun. Podnik vyrábějící 

například Bílinskou kyselku vyváží šedesát procent své produkce do zahraničí, zejména do Číny a Ruska. 

HN: EK snížila odhad růstu české ekonomiky. Tempo růstu české ekonomiky v letošním roce zpomalí na 

2,6 procenta z loňských 2,9 %, ve své nové prognóze to odhaduje Evropská komise. Ještě v únoru přitom 

Brusel předpokládal pro rok 2019 stejný nárůst tuzemského HDP jako loni. Pro rok 2020 Komise prognózuje 

ČR růst ekonomiky o 2,4 procenta. 
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Mf DNES: Cenová mapa bytů. Ceny bytů v České republice za uplynulé čtyři roky vzrostly o 40 procent, 

odborníci na reality se shodují, že letos se růstový trend zastaví. Stagnovat nebo zlevňovat by měly 

nemovitosti v polovině tuzemských krajů. Zdražování bytů by nicméně mělo pokračovat ve velkých městech, 

podle developerů ale ne tak strmě jako v předchozích letech. Zejména kvůli nižší dostupnosti hypoték. 

LN: O stavební spoření je zájem. Stavební spoření je podle posledních statistik opět v kurzu, spořitelny loni 

uzavřely s klienty přes 400 tisíc nových smluv a jejich počty meziročně rostou o desítky procent. Důvodem 

je podle ekonomů zejména stabilní výnos i odolnost stavebního spoření vůči případným krizím na finančním 

trhu. Velkým lákadlem je podle analytiků také státní příspěvek, který dosahuje až 2 000 korun ročně. 

HN: Na dálnici se nákladní auta dobíjejí za jízdy. Německo zprovoznilo první úsek dálnice, na němž se 

speciální nákladní auta mohou pomocí trolejí dobíjet rovnou za jízdy. Pětikilometrová testovací trasa dálnice 

A5 nedaleko Frankfurtu nad Mohanem má podle odborníků ukázat, zda bude možné takový systém dopravy 

použít i v širším měřítku a přispět tak ke snižování emisí oxidu uhličitého. 

 


