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Odbor vnější komunikace 

úterý, 6. srpna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Zahraniční vlastníci tuzemských bank vydělávají stamiliony korun díky 2% úročení svých vkladů 

v korunách u ČNB, sděluje E15. Deník N rozebírá daňovou politiku vlády Andreje Babiše. 

Hospodářské noviny upozorňují na možný odchod společnosti Innogy z českého trhu. Na 

tuzemských silnicích přibývá nehod aut s chodci, varují Lidové noviny. Mladá fronta DNES píše  

o přibývajících nehodách kamionů na tuzemských silnicích. Podle deníku Právo ministryni 

spravedlnosti Marii Benešovou pobouřila víkendová kritika Soudcovské unie ČR týkající se návrhu 

resortu omezit počet přísedících u soudu.  

Zprávy 

HN: Otcové dostanou po narození dítěte až deset dní volna. Politici zemí EU hledají způsob, jak uvést 

do praxe směrnici o desetidenní otcovské dovolené. V ČR by přijetí této normy znamenalo prodloužení 

otcovské o tři dny. Podle Hospodářské komory by taková opatření měla spadat do zaměstnaneckých 

benefitů. Stát kvůli plošnému nároku na otcovskou dovolenou navíc přichází až o 93 mil. Kč ročně. 

LN: Čeští zaměstnanci stárnou. Průměrný věk zaměstnanců v České republice se za uplynulých devět let 

zvýšil o dva roky a v letošním druhém čtvrtletí dosáhl 43,3 roku. Hlavním důvodem je delší doba přípravy 

mladých lidí na zaměstnání i prodlužující se věk odchodu do penze, vyplynulo z údajů Českého statistického 

úřadu. 

HN: Prodejci aut hlásí rekordní červenec. Prodej nových osobních aut v červenci meziročně vzrostl  

o 0,8 % na rekordních 21 816 vozů. Za prvních sedm měsíců nicméně prodejci aut zaznamenali meziroční 

pokles poptávky po nových vozech o 9 % na 150 314 automobilů. Statistiku zveřejnil Svaz dovozců 

automobilů.  

HN: Firma Innogy odchází z Česka. Největší plynárenská společnost v ČR Innogy bude muset zřejmě 

prodat svá tuzemská aktiva. Innogy k odchodu ze země tlačí evropská pravidla pro ochranu hospodářské 

soutěže kvůli obchodu mezi její mateřskou RWE a firmou E.ON. V ČR podle Bruselu hrozí, že obchodem 

mezi RWE s E.ONem vznikne příliš dominantní hráč. Evropská komise vydá konečné rozhodnutí 20. září. 

E15: Zahraniční matky bank vydělávají na politice ČNB. Zahraniční vlastníci tuzemských bank vydělávají 

v České republice díky vkladům u České národní banky, která peníze v současnosti úročí 2 %. Podle 

ekonomů se zahraniční matkám českých bank úložky u ČNB vyplácí, například Evropská centrální banka 

nyní totiž za vklady eurech nabízí záporný úrok -0,4 %.  
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LN: ČD zaplatí pokutu 274 milionů korun. České dráhy zaplatí za zneužití svého dominantního postavení 

na tuzemském železničním trhu v letech 2005 až 2014 pokutu ve výši 274 mil. Kč. Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže potvrdil rozhodnutí prvního stupně, sankci nicméně snížil z původních 368 mil. Kč. 

Státní dopravce s postihem nesouhlasí a podá proti rozhodnutí ÚOHS správní žalobu. 

E15: Jitonu drtí konec spolupráce s IKEA. Výrobce nábytku Jitona do konce října propustí zhruba  

180 zaměstnanců, příčinou je ukončení spolupráce s hlavním odběratelem – firmou IKEA. Jitona chtěla do 

svých cen pro švédský řetězec promítnout zdražování energií i lidské práce, tyto změny ale IKEA 

neakceptovala. Po propuštění zůstane v jihočeské firmě zhruba padesátka zaměstnanců. 

E15: Madeta nabízí dodavatelům akcie. Největší česká mlékárna Madeta si zajistila náhradních 110 tisíc 

litrů mléka denně poté, co od 1. července přišla o 200 tisíc litrů suroviny denně od Mlékařského a 

hospodářského družstva JIH. Některým dodavatelům chce Madeta nabídnout své akcie, aby si s nimi zajistila 

stabilní obchodní vztahy. 

HN: Důvěra v ekonomiku eurozóny je rekordně nízká. Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny v srpnu 

dále klesá a její index je na nejnižší hodnotě od října 2014, vyplývá z dat společnosti Sentix. Podle analytiků 

stojí za horšími čísly zejména obchodní spory mezi USA a Čínou nebo ochlazování německé ekonomiky.  

Mf DNES: Čína reaguje na cla oslabením. Čína reaguje na nová cla, která od září dopadnou na její veškerý 

vývoz do USA. Peking v pondělí oslabil domácí měnu jüan na nejnižší hodnotu od dob hospodářské krize, 

chce tak podpořit domácí exportéry. Americký prezident Donald Trump umělé podhodnocování měny v Číně 

ostře kritizoval už v minulosti.  

 


