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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 11. července 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Investoři na sklonku června českému státu zaplatili bezmála šestnáct milionů. A to za to, že mu mohli 

půjčit na dva roky v přepočtu přes pět miliard korun, sděluje E15. Průměrný důchod vzroste od 

příštího roku o 900 korun, uvádí Mf DNES. Ministr zdravotnictví chce, aby na opravy a modernizace 

nemocnic směřovalo více peněz, tvrdí Lidové noviny. Podle Práva omyly justice a úředníků stály loni 

státní kasu nejvíc v historii. Deník N se zabývá rozhodnutím ministerstva dopravy zrušit povolení pro 

obchvat Olbramovic na Benešovsku. 

Zprávy 

E15: Vláda zdraží teplo, lihoviny či hazard. Zvýšení spotřebních daní z tabáku a lihu a také růst sazeb  

u některých hazardních her prosadila koalice ANO a ČSSD tolerovaná komunisty v prvním kole v Poslanecké 

sněmovně. Daňový balíček počítá také se zdaněním finančních rezerv pojišťoven nebo s tím, že osvobozen 

od daně už nebude zemní plyn pro výrobu tepla v domovních kotelnách. 

HN: Miliardy potečou každý rok. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu Karla Havlíčka by do Národního 

rozvojového fondu měly kromě bank investovat také firmy. „Každý si zvykl, že stát bude dávat. A teď bude 

stát i vyjednávat a bude vyjednávat férově s čistými kartami. Ale že stát bude jenom dávat a ti ostatní se 

budou jenom dívat, tak to ne,“ uvedl. 

Mf DNES: Důchody vzrostou o devět set korun. Sněmovna schválila vládní novelu, která předpokládá 

doplatek k penzím nad zákonnou valorizaci. Průměrný důchod tak vzroste o 900 korun na 14 358 korun. 

Předseda vlády Andrej Babiš zdůraznil, že průměrný důchod v roce 2021 bude 15 tis. korun. Poslanci v 

prvním čtení odhlasovali také zvýšení rodičovského příspěvku z 220 na 300 tis. korun.  

HN: Čeští vývozci se drží díky trhům mimo EU. Český export by měl obecnému poklesu prozatím odolat. 

Důvodem je schopnost vyvážet na trhy mimo EU, která chřadne, vyplývá z Indexu exportu za druhé čtvrtletí 

Asociace exportérů a Raiffeisenbank. 

HN: Autobusy z Vysokého Mýta bodují v Africe. Iveco Czech Republic získalo další kontrakt z Pobřeží 

slonoviny. Vyrobí 200 autobusů Crossway pro Abidžan, dalších 50 typu Crealis dodá mateřská Iveco France. 

Letos vysokomýtský závod dokončuje pro africkou zemi také zakázku 400 jiných vozidel.  

HN: Motory lokomotiv ČD opraví Pars nova. Šumperská společnost získala zakázku za více než 140 mil. 

korun na opravu trakčních motorů pro elektrické lokomotivy. Firma je od roku 2008 součástí skupiny Škoda 

Transportation. V plánu je do tří let opravit zhruba 300 motorů.  
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E15: Pošta bude moci po státu žádat vyšší kompenzace. Sněmovna schválila návrh na zvýšení 

zákonného limitu kompenzace čistých nákladů České pošty ze současné půlmiliardy korun na trojnásobek. 

Zvýšení maxima na 1,5 mld. navrhl v novele poštovního zákona ministr vnitra Jan Hamáček. 

E15: Brněnské letiště míří na rekord. Letiště Brno v prvních šesti měsících odbavilo přes 170 tisíc 

cestujících, meziročně o osmnáct procent více. Letos může překonat loňský rekordní rok, kdy odbavilo přes 

půl milionu osob. Provoz roste hlavně díky novým pravidelným linkám irského nízkonákladového dopravce 

Ryanair. Ten začal loni létat z Brna do Milána a letos do Berlína.  

E15: Kofola bude prodávat čaj i kávu. Nápojářská skupina Kofola kupuje distributora kávy značky Café 

Reserva a čajů značky Dilmah, pražskou firmu Espresso. Cenu firmy nezveřejnily. Espresso má podle 

skupiny roční obrat 93 mil. korun a 32 zaměstnanců. 

E15: Trojka obchodníků s tabákem zvyšuje tržby. Tuzemským obchodníkům s tabákovými výrobky se 

loni dařilo. Jedničce trhu Philip Morris ČR stouply meziročně konsolidované tržby o 15,4 % na 14 mld. korun. 

Zisk zvýšila o 10 % na 3,8 mld. korun. Dařilo se také technologii zahřívání tabáku IQOS.  

E15: Továrna za stamiliony. Francouzská firma Novares otevřela továrnu na výrobu plastových dílů pro 

osobní automobily v Janovicích nad Úhlavou. Do stavby dvou hal o ploše 9600 metrů čtverečních a 

vstřikovacích lisů investovala téměř 400 milionů korun. Firma v ČR zaměstnává 780 lidí. 

HN: Adularya zůstává bez kupce, stát zváží další možnosti. Ani druhý pokus o prodej rozestavěné turecké 

elektrárny Adularya tamnímu fondu nevyšel. Do výběrového řízení se nepřihlásil žádný zájemce. Prodej 

projektu, na který Česká exportní banka a pojišťovna EGAP poskytly téměř 12 mld. korun, bude řešit vláda. 

E15: Drahé kovy zdražují. Dobrý půlrok zažívají drahé kovy, např. cena zlata stoupla o desetinu, podobně 

rostlo i palladium, mírný růst zaznamenala platina. Naopak mírně oslabily stříbro, měď či lithium. Do vývoje 

cen drahých kovů se tak podle analytiků promítá nejistota celosvětového hospodářského růstu a riziko 

snižování úrokových sazeb. 


