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Odbor vnější komunikace 

úterý, 13. srpna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

České hospodářství prochází obdobím nejrychlejší inflace od roku 2007, upozorňují Hospodářské 

noviny. Z dříve okrajového trendu se stal fenomén, sdílené kanceláře tvoří v metropoli už 15 %  

z nových pronájmů kanceláří, zaregistroval deník E15. Malé byty jsou stále žádanějším artiklem.  

V Praze volí jednopokojový či dvoupokojový byt už přes 70 % lidí, kteří si pořizují nové bydlení. 

Obdobná situace je v Brně, v Olomouci nebo v Plzni, sdělují Lidové noviny. Mladých kuřáků výrazně 

ubylo, tvrdí Mf DNES. Podle Práva novou nadějí pro pacienty s migrénou jsou léky, které právě 

vstupují na český trh. 

Zprávy 

HN: Ceny v Česku výrazně rostou. Meziroční míra inflace v minulém měsíci vzrostla na 2,9 %. Nejvíc rostly 

ceny služeb a potravin. Podražilo i bydlení, hlavně nájemné a elektřina. Inflace ve druhé polovině roku zřejmě 

setrvá na zvýšené úrovni kvůli silné poptávce spotřebitelů, dalšímu zdražování potravin a dražším energiím. 

HN: Růst e-shopů přibrzdilo počasí. V první polovině letošního roku Češi v e-shopech utratili celkem  

58 mld. korun. Meziročně jde o 13% nárůst. Nejvíce vzrostl prodej potravin a drogerie či produktů pro zdraví. 

Právo: Od roku 2010 skončilo v likvidaci 53 tisíc firem. Své podnikání v ČR od roku 2010 do letošního 

června ukončilo likvidací 53 503 firem. Rekord drží loňský rok s 10 198 zlikvidovanými podnikatelskými 

subjekty. Některé likvidace se ale nedaří ukončit podle zákona, vyplývá z údajů Bisnode. 

E15: Coworking otřásá kancelářským trhem. V Praze již působí tři desítky center nabízejících tuto službu. 

Sdílení prostor se v metropoli přede dvěma lety na nových pronájmech kanceláří podílelo dvěma procenty. 

Letos to bude už 15 %, vyplývá z dat poradenské firmy CBRE.  

HN: Zlínská Tajmac-ZPS utržila přes 1,5 miliardy. Meziročně byly tržby společnosti, která vyrábí obráběcí 

centra a vícevřetenové automaty, vyšší téměř o 4 %. Zisk po zdanění firmě za loňský hospodářský rok klesl 

o více než 13 % na 85,8 mil. korun. Firma to zdůvodnila růstem nákladů na mzdy, energie či materiály.  

HN: OKD zasypává jámy po někdejším Dole Paskov. Těžební společnost OKD začala ve Sviadnově na 

Frýdecko-Místecku zasypávat první z uzavřených jam někdejšího černouhelného Dolu Paskov.  

Ve Sviadnově zasype dvě jámy. 

Mf DNES: Druhý blok Temelína začal znovu vyrábět. Druhý blok Jaderné elektrárny Temelín začal  

o víkendu vyrábět elektřinu. Odstávka trvala 50 dní, energetici při ní vyměnili čtvrtinu paliva, zkontrolovali 

bezpečnostní systémy a provedli 60 modernizací.  
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HN: Potomci emigrantů mají cestu k občanství. Děti a vnuci krajanů, kteří emigrovali z Československa, 

budou moci snadněji získat české občanství. Prezident Miloš Zeman podepsal senátní novelu, podle níž 

stačí prohlášení žadatele. Zeman podepsal i novelu zákona o investičních pobídkách, na které se podílela 

Hospodářská komora, více ZDE 

Mf DNES: V Portugalsku se tankuje na příděl. Portugalská vláda nařídila prodej paliva v čerpacích 

stanicích na příděl kvůli stávce o mzdy, již včera odstartovali řidiči cisteren. Limit je 25 l na os. vůz a 100 l  

na kamion na jedno natankování. Z 3 tis. benzinových pump je 15 % už nyní bez paliva či některý typ došel.  

HN: O výrobce osvětlení Osram usilují i Rakušané. Rakouský dodavatel čipů AMS předložil nabídku  

na převzetí německého výrobce osvětlení Osram zhruba za 3,7 mld. eur. Nabídka v přepočtu téměř za 100 

mld. korun je o 10 % vyšší než dříve podaný návrh investičních firem Bain Capital a Carlyle Group.  

LN: Zelená budoucnost: Němci chtějí úplně zakázat igelitky. Spolkové ministerstvo životního prostředí 

chystá zákon, který by měl zakázat plastové tašky. Tento krok je pro obchodníky překvapením. Podle 

německé obchodní komory totiž už dříve na 350 firem podepsalo s ministerstvem dobrovolnou dohodu  

o postupném stažení igelitek z obchodů.  

HN: Deliveroo se stahuje z Německa. Britská služba na dovoz jídla Deliveroo se v pátek stáhne z Německa, 

trh přenechá konkurentům Lieferando a Lieferheld, kteří se na jaře spojili. Firma, do které investoval mimo 

jiné Amazon, se chce soustředit na jiné evropské trhy a na Asii. 

HN: V žebříčku největších firem už Čína poráží Evropu. Největší čínské podniky, jako jsou e-shop Alibaba 

či internetový kolos Tencent, svou hodnotou v žebříčku 100 největších obchodovaných firem poprvé 

předstihly korporace z Evropy. Vyplývá to z šetření poradenské společnosti PwC. 

HN: Peking má připravenou digitální měnu. Čínská centrální banka je připravena na vydání vlastní státní 

digitální měny. Jejím cílem je snížit náklady na oběh tradičních papírových peněz a zvýšit kontrolu nad 

zásobováním trhu penězi. 

https://www.komora.cz/press_release/vyhra-pro-ceske-podnikatele-prezident-dnes-stvrdil-novelu-podle-niz-investicni-pobidky-budou-smerovat-uz-jen-na-projekty-s-vyssi-pridanou-hodnotou/

