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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 27. června 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Od července 2020 bude velká část firem a podnikatelů pravděpodobně muset najet na zcela nový 

systém placení a vykazování DPH, informují Hospodářské noviny. ČNB potrestala sankcí ve výši 10 

mil. korun úvěrovou společnost Fair Credit International. Prodávala dluhopisy, aniž by investorům 

nabídla dostatečné informace ve formě tzv. prospektu, uvádí E15. Deník N připomíná rok vládnutí 

kabinetu ANO a ČSSD. Kvůli sporu o resort kultury zvažovali ministři ČSSD demisi, tvrdí Lidové 

noviny. Po sedmi letech od zatčení někdejšího hejtmana Davida Ratha byl včera odsouzen k sedmi 

letům vězení a peněžitému trestu 10 mil. korun, sděluje Právo. V ČR padl červnový teplotní rekord, 

nejtepleji bylo v Doksanech u Litoměřic, kde teplota vystoupala na 38,9 °C, sděluje Mf DNES. 

Zprávy 

HN: Výběr DPH se už za rok výrazně promění. Evropská komise schválila českou žádost o udělení výjimky, 

podle které budou zákonodárci moci zavést režim „reverse charge“, česky označovaný jako přenesení 

daňové povinnosti. A to při platbách přes 17,5 tisíce eur, tedy zhruba 450 tis. korun. Úprava zasáhne firmy a 

podnikatele napříč obory, v režimu reverse charge firmy vystavují faktury bez daně. 

E15: Stát vydraží kmitočty za miliardy korun. Celková vyvolávací cena frekvencí v pásmech 700 MHz a 

3,5 GHz pro mobilní sítě 5G v chystané aukci bude 6,3 mld. korun. Podmínky soutěže zveřejnil Český 

telekomunikační úřad k připomínkám. Samotná elektronická aukce by se měla konat v lednu příštího roku. 

Mf DNES: Superb nebo Karoq se přestěhují do Turecka. Podle německého deníku Frankfurter Allgemeine 

Zeitung předseda představenstva koncernu VW Herbert Diess v uplynulém týdnu jednal s tureckými vládními 

představiteli o infrastruktuře na 40ha pozemku v Manise, poblíž přístavního města Izmir. V tomto třetím 

největším městě Turecka do roku 2001 vyráběl Opel.  

HN: Firma ČEPS hlásí vyšší výnosy i hrubý zisk. Provozovateli energetické přenosové soustavy ČEPS 

vzrostl v letošním prvním čtvrtletí meziročně zisk před zdaněním o 3,6 % na 1,28 mld. korun. Významněji 

stouply celkové výnosy, a to o 23,1 % na 6,45 mld. korun.  

E15: Česká Veolia vyplatí akcionářům stamiliony. 787 mil. korun letos vyplatí společnost Veolia Energie 

ČR, která patří k předním výrobcům a dodavatelům tepla a elektřiny. Na akcii připadne před zdaněním 10 

korun, loni to bylo 12,92 koruny. Firma loni vytvořila zisk 1,54 mld. korun, meziročně o 520 mil. korun více. 

HN: Někdejší vagonka Legios jde do konkurzu. Českobudějovický soud poslal do konkurzu zkrachovalou 

lounskou vagonku Legios, dnes přejmenovanou na Heavy Machinery Services. Podle soudce sledovala firma 

během pětiletého pokusu o reorganizaci nepoctivý záměr, během kterého přišli věřitelé o další peníze.  
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HN: C. S. Cargo vzrostly tržby na 4,8 miliardy korun. Dopravní a logistická skupina C. S. Cargo loni 

navýšila tržby o 100 mil. korun na 4,8 mld. korun. Provozní zisk klesl o devět mil. korun na 262 mil. korun, 

informovala společnost. Klíčovým byl podle firmy silniční transport. Podle generálního ředitele Aleše Willerta 

firmě schází řidiči, což vede k enormnímu tlaku na výši mzdových nákladů.  

HN: Fraenkische CZ hlásí růst obratu na 2,39 miliardy. Společnost Fraenkische CZ, která vyrábí plastové 

trubky pro auta, zvýšila v obchodním roce čistý obrat o 28 mil. korun na 2,39 mld. Kč. Firma v poslední době 

zaznamenala určité zpomalení náběhu nových projektů způsobené zřejmě i změnou orientace výrobců na 

komponenty do elektromobilů. Limitujícím faktorem pro další rozvoj je nedostatek dělníků.  

E15: Holding Czechoslovak Group zvýšil tržby o polovinu. 11,5 mld. korun loni utržil Holding 

Czechoslovak Group, jenž zaměstnává přes osm tisíc lidí. Hrubý provozní zisk meziročně narostl o 43 % na 

1,9 mld. korun. K lepším hospodářským výsledkům přispěly hlavně služby v oblasti letectví a leteckého 

výcviku, výroba speciální pozemní techniky, výroba radarů a brzdových systémů pro kolejová vozidla. 

E15: Německo očekává opět vyrovnaný rozpočet. Německo by mělo mít v příštím roce už posedmé v 

řadě státní rozpočet bez deficitu. Počítá s tím návrh, který schválila vláda velké koalice konzervativní unie 

CDU/CSU a sociální demokracie (SPD). Vyrovnaný by měl rozpočet být i v dalších letech. 

E15: Každý robot zruší 1,6 pracovního místa. Až 20 mil. pracovních míst ve zpracovatelském průmyslu 

nahradí po celém světě do roku 2030 roboti. To odpovídá téměř jedné desetině míst ve zpracovatelském 

sektoru, vyplývá z analýzy společnosti Oxford Economics. 


