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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 19. srpna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Na realitní trh vstupují tři noví developeři – Strabag Real Estate ze stejnomenného rakouského 

koncernu, slovenská skupina VI Group a skupina RSBC, zjistila E15. Mladá fronta DNES představuje 

digitální mapu inženýrských sítí, která by měla od roku 2023 zpřehlednit vedení kabelů a dalších sítí 

na českých pozemcích. Hospodářské noviny píší o přeskupení sil na trhu s elektronickými 

pokladnami, který ovládne společnost Solitea. Lidové noviny přináší rozhovor s ministryní financí 

Alenou Schillerovou k tématu stravenkového paušálu. Právo se věnuje vládním rozporům ohledně 

angažmá Michal Šmardy na post ministra kultury. Zpomalení německé ekonomiky podle analytiků 

dopadne i na české hospodářství, upozorňuje Deník N.  

Zprávy 

HN: Podezřelé investice z ciziny bude moci zarazit vláda. Zahraniční investoři ze zemí mimo EU budou 

od příštího roku pod větším dohledem. Pokud zájemce o tuzemskou firmu neprokáže svého skutečného 

vlastníka, může stát celý obchod zastavit. Investice bude prověřovat analytický tým MPO. Podle 

Hospodářské komory budou investoři zpravidla sami žádat o přezkum, aby předešli případným problémům. 

HN: Banky zvýhodní těžbu kůrovcového dřeva. Malí a střední podnikatelé, kteří se zabývají těžbou dřeva 

napadeného kůrovcem, mohou podle ministerstva průmyslu a obchodu využít zvýhodněné úvěry nebo 

záruky od Českomoravské záruční a rozvojové banky. Žadatelé budou moci v programu Expanze mimo jiné 

získat půjčky s nulovým úrokem v rozmezí 650 tisíc až 60 mil. Kč, a to až do výše 45 % výdajů projektu. 

Mf DNES: Úleva pro stavbaře: konec hledání trubek. V každém kraji ČR vznikne od roku 2023 digitální 

technická mapa. Občan, projektant nebo starosta obce tak jednoduše zjistí, zda na konkrétním pozemku 

vedou inženýrské sítě nebo telekomunikační kabely. Mapa podle Hospodářské komory zjednoduší práci 

stavebníkům, kteří tak budou žádat o povolení stavby pouze ty subjekty, jejichž sítě se na pozemku nachází.  

HN: V obchodu s EET vzniká nový hráč. Brněnská IT firma Solitea se stane významným hráčem na 

tuzemském trhu s elektronickými pokladnami. Poté, co společnost koupila 53procentní podíl v pražském 

výrobci pokladen Dotykačka, ovládla jeho prostřednictvím karlovarskou firmu Smart Software – ta provozuje 

značku Markeeta. Solitea tak vlastní 24 tisíc pokladen v ČR, což je trojnásobek dosavadního počtu zařízení. 

Mf DNES: Metro do Písnice za osm let. Před několika dny skončily přípravné práce geologického průzkumu 

prvního úseku nové linky pražského metra. Dělníci začali v ulici Na Strži hloubit první šachtu, odkud by měli 

na přelomu roku zahájit ražbu první štoly. Právě ta by se měla stát první součástí budoucích tunelů. První 

část trasy D by měla být podle magistrátu hotová za osm let a vyjde na 36 mld. Kč. 
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E15: Australští těžaři na Cínovci nabrali miliony. Společnost European Metals Holdings, která chce těžit 

lithium na severočeském Cínovci, zvýšila kapitál. Britští investoři skoupili nově vydané akcie EMH v přepočtu 

za 21 mil. korun. Nové podíly nabídla investorům zhruba měsíc poté, co se v těžbě na Cínovci začala 

angažovat skupina ČEZ. 

E15: Exekutoři odtajnili data o zadlužení. V ČR bylo v loňském roce vedeno už 4 679 200 exekucí, což je 

o 9 200 exekucí více než o rok dříve. Počet dlužníků v exekuci dosáhl 822 tisíc. Průměrná vymáhaná částka 

je 361 077 korun, vyplývá z dat Exekutorské komory.  

E15: Ceny ojetin vzrostly o tři procenta. Průměrná cena ojetých aut prodaných v prvním pololetí byla  

228 tis. Kč, meziročně vzrostla o tři procenta. Podíl vozů dražších než 300 tis. Kč narostl na 29 %. Uvedla to 

společnost Cebia. 

E15: Loni prodaná kola vyšla na sedm miliard. Za kola, cyklistické doplňky, náhradní díly a servis loni 

Češi vydali bezmála 10 mld. Kč. Na nákup nových jízdních kol z toho připadlo 7 mld. Kč, přičemž stále větší 

podíl na těchto tržbách připadá na dražší elektrokola. Vyplývá to z údajů společnosti Euro Bike. 


