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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 15. srpna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Hospodářské noviny přináší rozhovor s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem o stavbě 

nových jaderných bloků v ČR. Od roku 2021 skončí používání papírových dálničních známek, 

informuje Mf DNES. Lidové noviny varují před následky sucha, které začíná narušovat statiku domů. 

E15 píše o půjčce společnosti Agrofert, která si vzala 5mld. úvěr od velkých bank z Číny, Tchaj-wanu 

nebo Koreje. Právo se věnuje kroku prezidenta Miloše Zemana, který odmítl jmenovat Michala 

Šmardu ministrem kultury. Deník N otiskl komentář kněze Tomáše Halíka, který píše o rozporech 

v současné církvi.  

Zprávy 

Mf DNES: Německu hrozí recese, Česko by se svezlo. Německá ekonomika podle předběžných dat 

spolkového statistického úřadu ve druhém čtvrtletí letošního roku oslabila, když tamní HDP mezikvartálně 

pokleslo o 0,1 %. Na vině jsou obchodní spory mezi USA a Čínou i vývoj ohledně brexitu. Česká ekonomika 

slábnoucímu německému hospodářství zatím úspěšně odolává díky dlouhodobým zakázkám z minulosti.  

HN: České ekonomice se daří, ale zpomalení je nevyhnutelné. Zatímco německá ekonomika zpomaluje, 

české hospodářství je zatím podle analytiků v dobré kondici. Podle dat ČSÚ rostl HDP ve druhém čtvrtletí 

meziročně o 2,7 %. Růst táhly zejména útraty domácností a zahraniční poptávka. Podle Hospodářské komory 

k dobrému ekonomickému výsledku přispívají vyšší mzdy, které by letos měly průměrně vzrůst o 7,4 %.  

E15: Červenec byl ve Škodě Auto rekordní. Automobilka Škoda Auto dodala v červenci zákazníkům  

102,7 tisíce vozů, meziročně o 3,1 % více. Firma tak zaznamenala nejlepší červencový výsledek ve 

své historii. Prodeje společnosti rostou kromě Evropy také na trhu v Číně. 

HN: Mám scénář pro nový reaktor. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček má připravený 

harmonogram pro vybudování nového reaktoru jaderné elektrárny v Dukovanech. Dodavatel reaktoru za  

200 až 300 mld. Kč by se měl podle plánu ministerstva vybírat už v příštím roce, konečné rozhodnutí má 

padnout v roce 2022. Vše ale podle MPO závisí na výsledcích jednání s firmou ČEZ a Evropskou komisí.  

Mf DNES: 2020 – poslední rok dálniční známky. Od roku 2021 v ČR skončí používání papírových 

dálničních známek, schválili senátoři. Klasické kupony nahradí platba přes internet, uhradit dálniční známku 

budou moct řidiči i na benzinkách nebo na poštách. Zaplacení poplatku pak budou kontrolovat kamery podle 

registrační značky. Známka bude platit 365 od zaplacení, nikoliv na kalendářní rok jako dosud.   
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Mf DNES: Slovensko prudce šláplo na brzdy. Slovenská ekonomika ve druhém čtvrtletí letošního roku 

rostla meziročně o 1,9 %, růst tamního HDP tak výrazně zpomalil z 3,7 % v prvním kvartále. Analytici horší 

čísla přičítají zejména slábnoucí zahraniční poptávce ve slovenském průmyslu. V červnu se podle statistik 

propadla výroba skoro v polovině slovenských průmyslových závodů. 

HN: Avastu stouply tržby na 422 milionů dolarů. Česká antivirová společnost Avast v pololetí meziročně 

zvýšila své tržby o 9,2 % na 421,7 mil. dolarů, v přepočtu 9,7 mld. Kč. Firma zvýšila také provozní zisk, 

konkrétně o 6,5 % na 236,5 mil. dolarů. Avast je nyní z hlediska tržeb druhou největší antivirovou firmou na 

světě, jejíž produkty využívá na 400 mil. uživatelů po celém světě.  

 

 


