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Odbor vnější komunikace 

středa, 17. července 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Cukrovary v celé Evropě se dostaly do problémů kvůli nízkým cenám cukru, upozorňují Hospodářské 

noviny. Podle E15 přibývá problémových investic do firemních bondů. Objem emisí, u kterých dlužník 

buď půjčku vůbec nesplácí, anebo nevyplácí investorům domluvený úrok, se vyšplhal na téměř 750 

milionů korun. Právo tvrdí, že neplatiče dnes obtěžuje už jen to, že jim někdo zavolá nebo zašle 

upomínku. Asociace inkasních agentur to připisuje nespočtu legislativních změn, které se snaží o to, 

aby se neplatiči mohli vyvázat z dluhové pasti. Pro mnohé je to pak signál k tomu, že svým závazkům 

nemusí vůbec dostát. Mf DNES se vrací k nehodám na nezabezpečených přejezdech a Lidové noviny 

upozorňují na zneužívání záchranářské uličky českými řidiči. Přesně před 30 lety vystoupil generální 

tajemník KSČ Miloš Jakeš s projevem na Červeném Hrádku, připomíná Deník N. 

Zprávy 

Mf DNES: Bytovkám zdraží teplo. Vláda ruší domovním kotelnám daňovou výjimku. Opatření může podle 

odhadů zasáhnout desítky tisíc domácností, které si připlatí 400 až 800 korun ročně. Změna, která ruší 

výjimku z daně ze zemního plynu, je součástí vládního balíčku, který mj. zvedá spotřební daně. 

E15: V tendru na obrněnce jdou dál všechny firmy. V největší armádní zakázce na nákup 210 pásových 

bojových vozidel pěchoty za 50 mld. korun pokračují všechny čtyři oslovené firmy, rozhodlo ministerstvo 

obrany. V tendru bude radit AK Brož, Sedlatý, která nabídla cenu právních služeb 949 korun za hodinu práce. 

E15: Česko má 750 silničních kamer, je 15. v Evropě. ČR je patnáctá v Evropě v hustotě rozmístění 

silničních kamer. Jedna kamera dohlíží na zhruba dvě stovky km, celkově jich je 748. Na čele žebříčku je 

Itálie s 11 tis. kamerami a průměrem dvou zařízení na 100 km, vyplývá z údajů projektu Evropa v datech. 

Právo: Letišti Praha stoupl zisk na téměř 3,5 miliardy Kč. Zisk Letiště Václava Havla Praha za loňský rok 

byl o 1,369 mld. korun vyšší než v roce 2017, vyplývá z jeho výroční zprávy. Letiště v pražské Ruzyni loni 

odbavilo rekordních 16,8 mil. cestujících.  

Mf DNES: ČEZ prozkoumá možnosti těžby lithia. Energetická skupina ČEZ, kterou ze 70 % vlastní stát, 

prozkoumá možnosti těžby lithia u Cínovce v Krušných horách. Firmě European Metals Holdings (EMH), 

která má na těžbu přednostní právo, poskytne půjčku dva mil. eur, tedy v přepočtu asi 51,2 mil. Kč, oznámil 

ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. 

HN: Cukrovary trápí velké problémy. Největší tuzemský výrobce cukru Tereos TTD skončil ve ztrátě 180 

mil. korun. Do problémů se dostaly cukrovary v celé Evropě po zrušení kvót na výrobu a vývoz cukru. 

Cukrovary poté výrazně zvýšily výrobu cukru, který poslal ceny dolů.  
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Mf DNES: Skupina Agel loni zvýšila zisk na 884 milionů. Předloni činil konsolidovaný zisk 782 milionů a 

před tím 612 milionů korun. Agel je největším soukromým poskytovatelem zdravotnických služeb ve střední 

Evropě. Provozuje 22 nemocnic, síť poliklinik, lékáren, laboratoří, distribuční společnosti a další 

specializovaná zdravotnická zařízení na území ČR a Slovenska. Skupina zaměstnává 13,5 tisíce pracovníků. 

E15: Vitaně vzrostly zisk i obrat, připravuje inovace. Potravinářská firma zvýšila zisk meziročně o šest 

procent na 147 mil. korun a utržila přitom 2,3 mld. korun, meziročně o čtyři procenta více. Podnik letos plánuje 

uvést na trh 79 novinek. Loni investoval do výzkumu a vývoje 10,5 mil. korun. V Byšicích, Roudnici nad 

Labem a Varnsdorfu zaměstnává 575 lidí.  

HN: Liberty v Ostravě sníží výrobu oceli o pětinu. Ostravská huť ze skupiny Liberty Steel sníží dočasně 

výrobu oceli o 20 %. Zpomalí výrobní tempo, propouštět zaměstnance ani odstavit výrobní zařízení se 

nechystá. Firma pokles výroby zdůvodňuje současnou situací na trhu, kde podražují suroviny, povolenky a 

problémy působí i dovoz levné oceli ze zemí mimo EU.  

HN: Aero Vodochody loni hospodařilo se ztrátou. Aero Vodochody loni hospodařilo s provozní ztrátou 

před odpisy ve výši 223 mil. korun. Převážně ji způsobily investice do nového letounu L-39NG. Příjmy firmy 

ze skupiny Penta klesly meziročně zhruba o 13 % na 3,576 mld. korun. Skončily některé výrobní programy 

včetně dodávek kokpitů pro vrtulníky Black Hawk.   

LN: Maďaři chtějí čtvrtinu Telenoru od Kellnera. Maďarská vláda jedná s majiteli mobilního operátora 

Telenor Magyarország, který loni v červenci koupila skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. 

Levicový deník Népszava v úterý s odvoláním na více nejmenovaných zdrojů uvedl, že stát chce získat 

zhruba čtvrtinový podíl v Telenoru za přibližně 100 mld. forintů, tedy asi osm mld. korun.  

E15: Praha chce světovou tržnici. Vedení magistrátu se chystá vytvořit tržiště v chátrající Staroměstské 

tržnici v centru města. Radní pro majetek plánuje letos vypsat výběrové řízení na stavební firmu, která by 

provedla rekonstrukci tržnice. Hotovo by mohlo být již za dva roky, náklady se odhadují na 250 až 300 mil. 

korun.  

E15: IKEA končí výrobu v USA. Švédský výrobce a prodejce nábytku IKEA uzavře ke konci roku svůj jediný 

výrobní závod ve Spojených státech. Jedním z důvodů jsou výrazně vyšší výrobní náklady než v Evropě, 

zvláště ceny surovin. Závod ve Virginii má 300 zaměstnanců a výrobu zahájil v roce 2008.  

HN: Tokio zavádí home office, potrénuje na olympiádu. Statisíce zaměstnanců z kanceláří v Tokiu budou 

dva týdny zkušebně pracovat z domova. Japonská metropole otestuje, zda se uleví hromadné dopravě v 

průběhu letní olympiády v příštím roce. Do Tokia každý den dojíždí za prací osm milionů lidí. Na olympiádu 

se připravuje i Hospodářská komora ČR, která do Tokia vypraví podnikatelskou delegaci. Více ZDE 

 

https://www.komora.cz/event/podnikatelska-mise-u-prilezitosti-letni-olympiady-v-tokiu-2020-pruzkum-zajmu/

