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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 1. srpna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček pro Lidové noviny komentuje kauzu trojice odvolaných 

radních Energetického regulačního úřadu. Hospodářské noviny se věnují koaličním sporům mezi 

ČSSD a ANO kvůli státnímu rozpočtu. Vlády rozvíjejících se zemí si stále častěji díky nízkým úrokům 

půjčují v eurech, upozorňuje E15. Právo píše o klesajícím zájmu diplomatů o práci v cizině, zejména 

v zemích s bezpečnostními riziky. Mladá fronta DNES informuje o byznysu s psími množírnami, který 

i přes přísnější zákony funguje dál. Deník N přináší rozhovor s bloggerkou Michaelou Duffkovou, 

která otevřeně hovoří o své závislosti na alkoholu. 

Zprávy 

Mf DNES: Ministerstvo pro letošek zlepšilo odhad růstu. Ministerstvo financí v nové prognóze zlepšilo 

odhad růstu tuzemské ekonomiky v letošním roce na 2,5 %, pro rok 2020 resort naopak svůj výhled zhoršil 

na 2,3 %. Motorem růstu by měly být útraty domácností spolu s vládními a firemními investicemi. Svoji 

ekonomickou prognózu zveřejnila také Hospodářská komora, podle níž by se letos mělo HDP zvýšit o 2,7 %. 

E15: Nezaměstnanost v EU je nejnižší za 11 let. Míra nezaměstnanosti v zemích eurozóny v červnu klesla 

o 0,1 procentního bodu na 7,5 % a byla nejnižší od poloviny roku 2008. V celé Evropské unii pak podíl lidí 

bez práce zůstal na květnových 6,3 % – nejníže od roku 2000. Ukázala to sezónně přepočtená data 

Eurostatu, podle kterých je nejnižší nezaměstnanost v České republice – 1,9 %. 

HN: CzechToll začal zkoušet satelitní technologie pro mýto. Budoucí správce mýtného systému v České 

republice CzechToll zahájil zkoušky satelitní technologie. Testování se zaměří na funkčnost systému, jeho 

bezpečnost a výkon. CzechToll zároveň pokračuje ve výrobě nových palubních jednotek. Registraci do 

nového systému mýta a další náležitosti bude pro dopravce zajišťovat také Hospodářská komora, více ZDE.  

HN: Vítkovice se staví na nohy. Firmě Vítkovice Heavy Machinery, dřívějšímu pilíři skupiny ostravského 

podnikatele Jana Světlíka, se podle nových majitelů začíná opět dařit. Většinoví vlastníci podniku, zbrojař 

Jaroslav Strnad a Martin Ulčák, kteří do firmy investovali stovky milionů korun, navrhli ukončení insolvence 

a plánují dlouhodobé investice. Firma podle nich získává zakázky a některé části výroby již běží naplno.  

HN: CZ Loko dodala prototyp lokomotiv pro ČD Cargo. Společnost CZ Loko z České Třebové dodala 

firmě ČD Cargo první prototyp modernizované posunovací lokomotivy EffiShunter. Jedná se o první ze série 

50 objednaných vozů. Státní nákladní dopravce chce postupně zmodernizovat své lokomotivy ze 70. a 80. 

let. 

https://www.komora.cz/press_release/registrovat-vozidla-a-vydavat-palubni-jednotky-pro-novy-mytny-system-bude-hospodarska-komora/
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HN: Úřad schválil prodej elektráren Tykačovi. Antimonopolní úřad povolil energetické skupině Sev.en 

Energy podnikatele Pavla Tykače převzetí stoprocentního podílu ve společnosti Alpiq Generation, 

dosavadního vlastníka tepelných elektráren ve Zlíně a Kladně. Dohodu o prodeji uzavřela švýcarská skupina 

Apliq se společností Sev.en Zeta v květnu a firmy se dohodly na ceně 280 mil. eur. 

Mf DNES: Schillerová: Tato vláda nikdy Budvar neprodá. Současná vláda nikdy nezprivatizuje jediný 

státem vlastněný pivovar Budějovický Budvar. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová, která 

připomněla, že pivovar loni odvedl do státního rozpočtu 500 mil. Kč. Stát privatizaci Budvaru zvažoval v roce 

2007 za vlády Mirka Topolánka. 

HN: Zisk České spořitelny stoupl na 8,7 miliardy Kč. České spořitelně vzrostl v prvním pololetí 

konsolidovaný čistý zisk meziročně o 10,5 % na 8,7 mld. Kč, provozní zisk největší tuzemské banky pak 

stoupl o 19,5 % na 11,3 mld. Kč. Vlastníkovi České spořitelny, rakouské bankovní skupině Erste, naopak 

zisky meziročně klesly o více než 40 mil. eur.  

E15: Letiště Ostrava otevřelo novou linku. Mezinárodní letiště Leoše Janáčka v Mošnově na Novojičínsku 

bude provozovat novou nákladní linku, která jej v oblasti letecké přepravy zboží propojí s Asií. Z Ostravy 

bude létat pravidelný nákladní spoj mezi čínským městem Urumči a uzbeckým Taškentem. 

Mf DNES: USA poprvé od krize v roce 2008 snížily úrokovou sazbu. Měnový výbor americké centrální 

banky Fed včera snížil základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do rozpětí 2,00 až 2,25 %, jedná 

se o první snížení úroků od krizového roku 2008. Banka krok zdůvodnila obavami o vývoj globální ekonomiky 

a mírnou inflací v USA.  

 

 


