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Odbor vnější komunikace 

úterý, 20. srpna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Tuzemský důchodový systém je v současné podobě dlouhodobě neudržitelný, varují Lidové noviny. 

Hospodářské noviny se věnují měnové politice Evropské centrální banky, která chce i nadále 

udržovat nízké úrokové sazby. Podle informací deníku E15 chce radnice Prahy 1 využít tisíce 

prázdných parkovacích míst v podzemních garážích. Mf DNES se věnuje zákonu o odpadech z dílny 

ministerstva životního prostředí, který mimo jiné výrazně mění systém plateb za svoz odpadu. Michal 

Šmarda se vzdal své kandidatury na post ministra kultury, sděluje Právo. Deník N představuje hnutí 

Trikolóra Václava Klause ml., do něhož přicházejí politici z mnoha jiných politických stran.  

Zprávy 

HN: S reformou stravenek souhlasí většina firem. Návrh ministryně financí Aleny Schillerové na zavedení 

tzv. stravenkového paušálů, kdy by klasické papírové poukázky nahradila finanční náhrada, podporuje 7 z 10 

firem. Ukázal to průzkum Hospodářské komory mezi firmami všech oborů a velikostí. Firmy si od zavedení 

paušálu slibují zejména snížení administrativy, která je se stravenkami spojená. Detaily k dispozici ZDE 

Mf DNES: Euro pomáhá, míní většina Čechů. Ale jen firmám. Zavedení eura by tuzemským podnikům 

zjednodušilo podnikání a ulevilo od administrativy, myslí si 55 % Čechů. Vyplývá to z průzkumu agentury 

Median. Podle více než dvou třetin dotázaných by však zavedení společné evropské měny v ČR přineslo i 

problémy, tuzemská ekonomika by podle nich mimo jiné ztratila možnost ovlivňovat měnovou politiku.  

HN: Petrof měl loni nejvyšší tržby za 10 let. Rodinná společnost Petrof Hradec Králové, která je předním 

evropským výrobcem klavírů a pian, loni vykázala nejvyšší tržby za posledních 10 let. Ty se meziročně zvýšily 

o 12 % na 285 mil. Kč a rostly tak pátým rokem v řadě. Petrof dosáhl – podobně jako v loňském roce – zisku 

12,5 mil. Kč. Téměř 90 % prodejů firma realizovala na zahraničních trzích. 

HN: Výrobce rozbušek Austin měl rekordní tržby. Největší evropský výrobce důlních rozbušek, vsetínská 

společnost Austin Detonator, dosáhl v loňském roce rekordních tržeb 2,020 mld. Kč, což představovalo 

meziroční nárůst o 40 %. Podnik zvýšil také zisk – z předloňských 305 mil. Kč na loňských 448 mil. Kč.  

Mf DNES: Úsek Ševětín-Borek otevřou v letošním roce. Na přelomu listopadu a prosince otevře 

Ředitelství silnic a dálnic další 11kilometrový úsek jihočeské dálnice D3 mezi Ševětínem a Borkem na 

Českobudějovicku. Původní termín otevření dálnice ŘSD původně plánovalo na jaro příštího roku. 

LN: Mobilem platí skoro každý třetí Čech. Podíl Čechů platících chytrým mobilním telefonem v současnosti 

dosahuje 31 %, v roce 2016 tento způsob úhrady nákupu volilo jen 13 % nakupujících. Ukazují to čerstvá 

data karetní společnosti Mastercard. 

https://www.komora.cz/press_release/hospodarska-komora-93-firem-vola-po-zmene-soucasneho-stravenkoveho-systemu/


 

 

 2 

Mf DNES: Češi mají ve fondech přes půl bilionu korun. Majetek, který mají Češi uložený v podílových 

fondech, v letošním prvním pololetí dosáhl 526,3 mld. Kč – od začátku roku to znamená nárůst o  

53,4 mld. Kč. Statistiku zveřejnila Asociace pro kapitálový trh. Podle ekonomů stojí za větším zájmem lidí o 

spoření ve fondech zejména vyšší úroky a výnosy. 

LN: Recese je blízko, odhaduje Bundesbank. Německá ekonomika přes léto pravděpodobně dál oslabila, 

zejména kvůli nedostatku zakázek a váznoucí průmyslové výrobě, uvedla ve svém výhledu Deutsche 

Bundesbank. Zpráva centrální banky podle ekonomů naznačuje, že se Německo již nyní nachází v recesi. 

HDP Německa se ve druhém čtvrtletí podle spolkového statistického úřadu mezikvartálně snížilo o 0,1 %.   

HN: Růst cen v eurozóně zpomalil na procento. Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně 

v červenci zpomalilo na 1 % z červnových 1,3 %, informoval Eurostat. Čísla podle analytiků potvrzují, že se 

inflace výrazně vzdálila cíli Evropské centrální banky, která dlouhodobě kalkuluje s dvouprocentním cenovým 

růstem. 


