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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 20. června 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N mapuje začátek předvolební kampaně amerického prezidenta Donalda Trumpa. Právo píše o 

zásahu policie v jedné z budov Národní protidrogové centrály kvůli rušení nočního klidu. E15 

upozorňuje na rekordně nízké úroky na evropském mezibankovním trhu. Hospodářské noviny varují 

před ochlazováním německé ekonomiky a dopadem na české firmy. Lidové noviny přináší rozhovor 

s Václavem Klausem mladším, který hovoří o svých politických ambicích. Mladá fronta DNES se 

věnuje cestám na dovolené a doporučuje nejrychlejší trasy do přímořských letovisek. 

Zprávy 

HN: Německé ochlazení cítí i Česko. České firmy se potýkají s propadem objednávek z Německa. 

Ochlazení tamní ekonomiky podle ekonomů začínají negativně vnímat zejména společnosti dodávající díly 

pro automobilový průmysl. Tyto podniky zaznamenávají propad objednávek z Německa až v řádu desítek 

procent. Německou ekonomiku podle analytiků ohrožuje nejistota kolem brexitu i hrozby obchodních válek.  

LN: Schodek 40 miliard by měl v rozpočtu zůstat do roku 2022. Ministerstvo financí počítá v prvním 

návrhu státního rozpočtu na příští rok se schodkem 40 miliard korun i pro další léta, a to až do roku 2022. 

Prioritami státní kasy má být podle resortu financí i nadále zvyšování důchodů nebo učitelských platů. Návrh 

rozpočtu, o němž bude vláda jednat v pondělí, také počítá se snížením počtu úředníků na ministerstvech. 

E15: Euro slibuje superlevné půjčky. Financování v eurech je v současnosti podle ekonomů pro evropské 

firmy nejvýhodnější v historii. Finanční instituce si nyní na mezibankovním trhu půjčují společnou evropskou 

měnu na deset let za roční úrok 0,2 %. Levné peníze jsou šancí i pro české firmy, které tak mohou výhodně 

financovat své investiční projekty. 

Mf DNES: Poplatek za ubytování se má týkat i Airbnb. Ubytovací poplatek se má od příštího roku 

vztahovat i na poskytovatele ubytovacích služeb v soukromí včetně bytů nabízeních skrze Airbnb nebo server 

Booking.com. Opatření schválila Poslanecká sněmovna, podle níž by měla maximální sazba poplatku činit 

21 Kč za den. Od roku 2021 by se pak poplatek měl zvýšit na nejvýše 50 Kč za den.  

Mf DNES: Odškodnění Čechů za Dieselgate je blízko. Koncern Volkswagen má zaplatit českým majitelům 

jeho vozů odškodné 533 mil. Kč. Oznámila to společnost Safe Diesel, která zastupuje část poškozených 

v aféře Dieselgate. Dalších 103 mil. Kč by pak měli získat klienti zastupovaní společností DieselGate, zatím 

nepravomocně o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 8. Koncern VW podá odvolání. 
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HN: MPO apeluje na české firmy, aby používaly českou ocel. Ministerstvo průmyslu a obchodu chce, aby 

české firmy ze stavebního nebo automobilového průmyslu používaly ve své výrobě českou ocel. Na setkání 

Ocelářské unie to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který upozornil na dovoz suroviny do ČR 

za dumpingové ceny.  

HN: Sazba hypoték v květnu klesla na 2,8 procenta. Průměrná úroková sazba hypoték v květnu klesla na 

2,8 % z dubnových 2,85 % a podle údajů společnosti Fincentrum Hypoindex se snížila čtvrtý měsíc v řadě. 

V květnu bylo celkem sjednáno 6 977 hypoték v objemu bezmála 16 mld. Kč – zhruba o 1,3 mld. Kč více než 

v dubnu.  

Právo: DEL roste, hledá lidi. Firma DEL rozšíří svůj závod ve Žďáru nad Sázavou a o polovinu zvýší svoji 

výrobní plochu. Podnik zaměřený na automatizaci výroby, robotizaci a elektrotechniku zaměstnává celkem 

300 lidí a už nyní shání dalších 50 pracovníků. 

 


