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Odbor vnější komunikace 

pátek, 2. srpna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Mladá fronta DNES upozorňuje na zvyšování uhlíkové daně v Německu, které zasáhne i české 

spotřebitele. Miliardář David Beran koupil rozsáhlé pozemky u pražského Šeberova o rozloze 662 tisíc 

metrů čtverečních, píše E15. Hospodářské noviny přináší profil zakladatele serveru ČSFD.cz Martina 

Pomothyho. Lidové noviny se věnují rostoucí oblibě bojových zápasů MMA, které lákají i české 

byznysmeny. Právo informuje o kontrolách odpadních vod v českých věznicích, analýzy by měly 

odhalit užívání drog. Deník N otiskl rozhovor s režisérkou a dokumentaristkou Olgou Sommerovou.   

Zprávy 

Mf DNES: ČNB vidí blízkou budoucnost pozitivně. Úrokové sazby České národní banky by měly 

v následujících čtvrtletích zůstat beze změn, uvedl po jednání bankovní rady guvernér ČNB Jiří Rusnok. 

Základní úroková sazba tak zůstává na současných 2 %. Centrální banka zároveň zlepšila odhad růstu české 

ekonomiky pro letošní rok na 2,6 %, pro rok 2020 pak počítá s růstem HDP o 2,9 %.  

HN: Vyšší úrokové příjmy vylepšují hospodaření českých bank. Česká spořitelna, Komerční banka a 

Moneta Money Bank od ledna do konce června dohromady vydělaly 18,1 mld. Kč, meziročně o 1,2 mld. Kč 

více. Podle ekonomů nahrává ziskům největších finančních institucí přetrvávající zájem firem a domácností 

o úvěry. Bankám výrazně pomáhá také solidní ekonomický růst i vyšší úrokové sazby. 

Mf DNES: Stát v červenci vykázal schodek, loni byl v plusu. Schodek státního rozpočtu ke konci 

července klesl na 9,7 mld. Kč z červnových 20,7 mld. Kč, informovalo ministerstvo financí. Loni skončilo 

hospodaření státu v prvním prázdninovém měsíci v plusu, přebytek tehdy činil 16,6 mld. Kč. Pro celý letošní 

rok resort financí plánuje deficit 40 mld. Kč. 

HN: Stát už dopravcům vyplatil za slevy na jízdném přes 4,2 miliardy korun. Do května získali tuzemští 

dopravci od státu na kompenzacích za slevy pro důchodce a studenty 4,2 mld. Kč, stát zavedl 75% snížení 

cen jízdenek pro vybrané skupiny cestujících loni v září. Nejvíce – 1,8 mld. Kč – získaly od státu České dráhy, 

které v prvním pololetí zaznamenaly meziroční nárůst počtu cestujících o 2,5 %.  

Mf DNES: Němci zvýší daň, odnesou to Češi. Německo znevýhodní fosilní zdroje paliva. Nová uhlíková 

daň by se měla dotknout nejen elektráren, ale také pohonných hmot. Aktuální návrh počítá se sazbou 35 eur 

za tunu CO2, v roce 2030 by se daň z tuny CO2 měla vyšplhat na 180 eur za tunu, což by znamenalo růst 

ceny nafty o 15 Kč za litr. Podle dopravců toto opatření dopadne i na tuzemské firmy a spotřebitele.  
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E15: Z Prahy se bude létat do deseti ruských měst. Pravidelné letecké spojení Prahy s Ruskem se od  

18. září rozšíří na deset ruských měst. Nová linka povede do průmyslového města Perm na východě 

evropské části země. Spojení bude provozovat letecká společnost Ural Airlines, která již zajišťuje linky mezi 

Prahou a ruskými městy Jekatěrinburg, Krasnodar a Žukovskij. 

Právo: Koruna po snížení úroků v USA oslabila. Koruna včera oslabila na nejnižší úroveň za poslední 

téměř dva měsíce na 25,74 Kč za euro a 23,30 Kč za dolar. Podle ekonomů tak česká měna reagovala na 

snížení úrokových sazeb v USA, k němuž došlo poprvé od roku 2008. Americká centrální banka Fed snížila 

úroky z obav z ochlazování ekonomiky a kvůli mírné inflaci.  

HN: Trump oznámil nová cla na čínský dovoz za 300 miliard dolarů. Washington od září uvalí dodatečná 

cla na čínské zboží, jehož roční dovoz do USA dosahuje objemu 300 mld. dolarů ročně. Prezident USA 

Donald Trump Čínu dlouhodobě viní z praktik, které podle něj poškozují americké firmy. USA již dříve zavedly 

cla na čínské zboží za 250 mil. dolarů. Čínská cla se pak dotkla amerického dovozu za 110 mld. dolarů ročně.  

 

 

 


