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Odbor vnější komunikace 

úterý, 16. července 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Jihokorejské firmy jen v Praze letos skoupily nemovitosti za více než 13 mld. korun, zjistila E15. ČSSD 

dál hrozí demisí, upozorňují Hospodářské noviny. Pančovaný med zaplavuje Česko, zjistily Lidové 

noviny. Itálie chce zavést nový mechanismus na přerozdělování imigrantů, píše Mf DNES. Deník N se 

zabývá slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou, která se za jeden měsíc vymezila vůči 

silnějším lídrům v Praze, Budapešti i Varšavě, vůči Visegrádské čtyřce, Číně i Rusku. 

Zprávy 

E15: Korejští investoři válcují realitní trh. Jen za letošních prvních šest měsíců investovaly firmy z Jižní 

Koreje do zahraničních nemovitostí téměř šest mld. dolarů, což je pololetní rekord, upozornil jihokorejský 

server Business Korea. V Praze skoupili nemovitosti za 13 mld. korun, např. Florenc Office Center, 

administrativní centrum Main Point Pankrác, komplexy Waltrovka a Rustonka. 

E15: Český Saint-Gobain vydělal půl miliardy. Výrobce stavebních materiálů Saint-Gobain Construction 

Products CZ loni zvýšil čistý zisk meziročně o čtvrtinu na 545 mil. korun. Tržby společnosti, ve které pracuje 

tisíc lidí, stouply o 7,4 % na 5,8 mld. korun.  

E15: Začalo insolvenční řízení s Pilsen Tools. Výrobce nářadí, nástrojů a přesných kovodílů Pilsen Tool, 

někdejší Škoda Nářadí, na sebe podal návrh na insolvenci kvůli předlužení. Insolvenční řízení s firmou 

zaměstnávající 140 lidí zahájil Krajský soud v Plzni.  

Právo: Home Credit míří s akciemi na burzu v Hongkongu. Skupina Home Credit podala žádost  

o povolení obchodovat se svými akciemi na hlavním trhu burzy v Hongkongu. Podle zdrojů agentury Reuters 

by firma chtěla z primární veřejné nabídky (IPO) získat od investorů alespoň mld. amerických dolarů, tedy 

zhruba 22,7 mld. Kč. 

HN: Slovinské zbrojovce Arex ze skupiny RSBC se dařilo. Slovinská zbrojovka Arex z české investiční 

skupiny RSBC loni zvýšila zisk před zdaněním o 15 % téměř na 170 mil. korun. Výnosy společnosti meziročně 

vzrostly o 16 % na 649 mil. korun. Arex vyrábí plastovou munici určenou pro cvičnou střelbu, nabíjecí pásy 

a od roku 2016 i ruční střelné zbraně.  

HN: Na mýtném se vybrala rekordní částka. Výběr mýtného za autobusy a nákladní vozy na dálnicích  

a dalších zpoplatněných silnicích na Slovensku dosáhl nového rekordu. Oznámil to provozovatel mýtného 

systému, společnost SkyToll. Od ledna do června zaplatili dopravci v přepočtu asi 2,82 mld. korun, meziročně 

o 3,6 % více. SkyToll v konsorciu s firmou CzechToll uspěl v ČR v mýtném tendru s nabídkou na desetiletý 

provoz za 10,75 mld. korun.  
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Právo: Čínská ekonomika rostla nejméně za 27 let. Obchodní spory a zavádění cel ze strany USA se 

podepsaly na nejnižším kvartálním růstu čínské ekonomiky od roku 1992. Přesto však čínský hrubý domácí 

produkt ve druhém čtvrtletí vzrostl o 6,2 % a Čína si tak udržela jednu z prvních příček na světě.  

HN: Na nové padesátilibrovce bude Alan Turing. Tvář matematika a počítačového průkopníka Alana 

Turinga, který se mimo jiné zasloužil o dešifrování nacistických tajných kódů, zvolila britská centrální banka 

pro novou bankovku v hodnotě 50 liber.  

 


