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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 12. srpna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Dotace na obnovitelné zdroje už spolkly přes 340 miliard korun, uvádí Právo. Bývalí členové SPD 

Tomia Okamury pro Deník N popisují, jak se snažili získat vyúčtování kampaně nebo zjistit náklady 

na tisk volebních novin. Zemědělci jsou nespokojení se sazenicemi od Chmelařského institutu. Vadná 

sadba, která by mohla ohrozit pověst českého piva ve světě, roste na stovkách hektarů, upozorňují 

Hospodářské noviny. Uvedení společnosti Home Credit na burzu v Hongkongu se komplikuje kvůli 

obchodní válce mezi USA a Čínou, ale také nestabilní politické situaci v tomto asijském finančním 

centru, tvrdí E15. Úmrtnost na rakovinu v ČR klesá rychleji než v celé EU, přibližují Lidové noviny. Na 

rovných silnicích bylo loni desetkrát více nehod než na těch v zatáčkách, sděluje Mf DNES. 

Zprávy 

Právo: Ekonomika roste, firmy i lidé se zadlužují. Všechny banky potvrzují větší chuť českých domácností 

a firem se zadlužovat. Dluhy domácností u bank se v červnu podle ČNB meziměsíčně zvýšily o 9,35 mld. na 

1,693 bil. korun. Proti loňskému červnu tak byly vyšší o zhruba 104 mld. korun. Zadlužení podniků se sice 

proti květnu mírně snížilo na 1,115 bil. Kč, meziročně však stouplo o 33,5 mld. 

HN: ČOI zjistila chyby u 84 procent e-shopů. Česká obchodní inspekce při kontrole internetových prodejců 

v letošním druhém čtvrtletí zjistila pochybení u 84 % z nich, přičemž nejčastěji nedodržovali zákon o ochraně 

spotřebitele. Provozovatelům e-shopů za to inspektoři uložili 245 pokut za 1,7 mil. korun. ČOI v době  

od 1. dubna do 30. června provedla v e-shopech 232 kontrol a porušení předpisů zjistila ve 195 případech.  

Právo: Těžba uhlí prudce klesla. Ve srovnání s rokem 1989 těžba černého uhlí v ČR klesla o 88 %  

a hnědého uhlí o 56 %. Vyplývá to z údajů České geologické služby. Zatímco v roce 1989 se vytěžilo téměř 

35 mil. tun černého uhlí a 89 mil. tun hnědého, loni to bylo jen 4,1 mil. tun černého a 39,2 mil. tun hnědého.  

HN: Američané koupí českého výrobce desek. Společnost Technistone, která v Hradci Králové vyrábí 

desky z umělého kamene, koupí americká Wilsonart Engineered Surfaces. Hodnotu obchodu zpráva 

neuvádí, podle serveru Forbes bude cena zhruba 1,7 mld. korun.  

HN: Kraj zřídí linky z Mošnova do Vídně a Mnichova. Moravskoslezský kraj vyhlásil výběrové řízení na 

leteckého dopravce pro pravidelné linky z mošnovského Letiště Leoše Janáčka Ostrava do Vídně a 

Mnichova. Obě finančně podpoří a zaplatí provozovateli případné ztráty, max. do výše 200 mil. korun ročně.  

E15: Výstavba budoucího dopravního terminálu u čerpací stanice v Peci pod Sněžkou jede na plné 

obrátky. Stavbaři by letos chtěli mít objekt v podobě hrubé stavby hotový, celý terminál hromadné 

autobusové dopravy s parkovacím domem za 167 mil. korun pro 450 aut má být hotov do konce roku 2020. 
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E15: USA se dostaly na špici dovozu do Británie. Spojené státy americké v uplynulém finančním roce 

poprvé od začátku tohoto století vystřídaly Německo na pozici největšího exportéra do Británie. Vyplývá to 

podle agentury Reuters z údajů britského ministerstva obchodu. 

E15: Čínský obr chce stavět továrnu v Brazílii. Výrobce telekomunikačních zařízení Huawei Technologies 

hodlá během tří let investovat 800 mil. dolarů do výstavby továrny v brazilském státě Sao Paulo. Oznámil to 

guvernér státu Joao Doria. 

HN: Němci možná přestanou platit solidární daň. Většina německých daňových poplatníků nebude muset 

od roku 2021 platit tzv. solidární daň, která byla zavedena po znovusjednocení země na podporu chudších 

spolkových zemí bývalého východního Německa. Poplatek je přirážkou k dani z příjmů a činí 5,5 %. 


