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Odbor vnější komunikace 

úterý, 4. června 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Česká měna se v prvním kvartálu obchodovala v průměru o 60 haléřů levněji, než bankéři 

předpovídali. Do hry se tak opět dostává zvyšování úrokových sazeb, zmiňuje E15. Piráti budou v 

Poslanecké sněmovně požadovat ukončení vyplácení dotací pro Agrofert, píšou Hospodářské 

noviny. Tématem se zabývá i Deník N. Koaliční sociální demokraté i KSČM ve sporu s opozicí po 

předběžném auditu Evropské komise vládu podrží, uvádí Právo. Zhruba 80 tisícům Čechů se posunul 

termín odletu na dovolenou kvůli zákazu letů strojů Boeing 737 Max. Mf DNES zmapovala trasy k 

moři.   

Zprávy 

LN: Firmám pomohou tisíce Ukrajinců. Hospodářská komora vyjednala s vládou aktualizaci vládního 

programu Režim Ukrajina, jehož prostřednictvím si české podniky mohou ve zrychleném a státem 

garantovaném systému zajistit kvalifikovanou pracovní sílu z Ukrajiny. Roční kvóty pro udělování 

zaměstnaneckých karet se zdvojnásobí od září. Podrobnosti k Režimu Ukrajina ZDE 

HN: Vláda schválila vyšší roční kvóty pro Ukrajince. Na základě včerejšího usnesení vlády do českých 

podniků bude moci za prací nově přicestovat až 40 tisíc pracovníků z Ukrajiny ročně. Důvodem navýšení 

kvóty je odmítání zakázek firmami kvůli rekordní počtu neobsazených pracovních míst, což má za následek 

zpomalování české ekonomiky. Podrobnosti také na webu.  

HN: Strojaři míří k bodu zlomu. Strojírenství, na které připadá skoro polovina exportu, se připravuje na 

ochlazení v oboru. Podle ankety společnosti CEEC Research čeká letos klíčový sektor tuzemské ekonomiky 

pokles o půl procenta. Významnější meziroční pokles se letos projeví u výrobců obráběcích a tvářecích strojů.  

Právo: Investice do digitalizace jsou rekordní. Zahraniční investice do digitálních technologií v Evropě 

loni překonaly historický rekord, když se za posledních pět let více než zdvojnásobily z 510 projektů ročně 

na 1227. Sedm z první dvacítky nejatraktivnějších technologických center světa se nachází v Evropě, 

nejžádanější jsou Velká Británie, Německo a Francie.  

LN: Schodek rozpočtu se vyšplhal na 50,9 miliardy. Schodek státního rozpočtu ke konci května stoupl na 

50,9 mld. korun z dubnových 29,7 mld. korun. Loni v květnu skončilo hospodaření státu ve schodku 23,1 mld. 

korun, oznámilo včera ministerstvo financí.  

E15: Čepro poprvé vydělalo přes miliardu korun. Státnímu distributorovi paliv Čepro loni vzrostl čistý zisk 

meziročně o 39 % na rekordních 1,28 mld. korun. Tržby se zvýšily o 22 % na 58,8 mld. korun. Na zisku, který 

poprvé překročil miliardu korun, se pozitivně projevily makroekonomická situace a rozvoj dopravy. 

https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/prace-cizinci/rezim-ukrajina/
https://www.komora.cz/news/reakce-hk-cr-na-vysledky-jednani-vlady-k-navyseni-kvoty-v-rezimu-ukrajina/
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E15: Vlaky z Číny. Dopravce Leo Express přiveze v polovině roku z Číny tři nové vlaky od největšího 

světového výrobce CRRC. Firma kontrakt podepsala na nedávno konané podnikatelské misi Hospodářské 

komory do Číny. Loni svými vlaky a autobusy přepravila 1,8 mil. cestujících, meziročně o pětinu více. Loňský 

obrat skupiny vzrostl o více než 120 % na 800 mil. korun. 

E15: Česká letadla mohou být i z Číny. O letadla kunovického výrobce malých sportovních letadel, firmy 

Czech Sport Aircraft, mají zájem Číňané. Trvají přitom na zavedení výroby v Číně. A to buď v rámci 

společného podniku, nebo odkupem výrobní licence, sdělil šéf společnosti. Firma se rovněž účastnila 

podnikatelské mise, která doprovázela prezidenta Miloše Zemana do Číny.  

E15: Čínské platební schéma míří do Evropy. Čínský vydavatel platebních karet China UnionPay začne 

nabízet své karty na evropském trhu. Státem kontrolovaný největší vydavatel karet na světě tak pokračuje v 

expanzi a v souboji s americkými podniky Visa a MasterCard, napsal list Financial Times. 

E15: Výrobce baterek HE3DA má pět miliard na další investice. České baterie HE3DA ještě sice 

nevyjíždějí z robotizovaných linek továrny v Horní Suché, ale investoři projektu věří natolik, že už do něho 

vložili a ještě vloží stamiliony korun.  Výstavba závodu a prvotní investice vyšly na 1,3 mld. korun. Další 

peníze umožní dosáhnout výroby baterií o celkové kapacitě 1,2 gigawatthodiny ročně.  

HN: Stako postaví v Hradci velký kongresový hotel. Hradecká stavební společnost Stako hodlá na 

přelomu července a srpna začít s přestavbou zchátralého objektu bývalé krajské odborové rady v lokalitě 

Aldis v Hradci Králové na čtyřhvězdičkový kongresový hotel. Ubytovací zařízení s více než 100 pokoji by 

společnost chtěla dostavět do konce roku 2021. Náklady projektu by měly činit asi 220 mil. korun.  

E15: Většinu v Kiwi.com koupil americký General Atlantic. Majoritním vlastníkem světového vyhledávače 

levných letenek Kiwi se stal fond General Atlantic ze Spojených států smerických. Většinový podíl v brněnské 

firmě kupoval od několika subjektů. Podle dřívějších nepotvrzených údajů měl General Atlantic za podíl 

zaplatit téměř tři mld. korun. 


