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Odbor vnější komunikace 

středa, 7. srpna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Svět je na prahu měnové války. Napětí naposledy vyvolalo umělé oslabení čínského jüanu na nejnižší 

úroveň za posledních 11 let, píší Hospodářské noviny. E15 informuje o rekordních ziscích 

tuzemských bank, které v prvním pololetí vydělaly přes 44,4 mld. Kč. Mladá fronta DNES se věnuje 

ubytovacím poplatkům, které by se měly od ledna zvyšovat. Lidové noviny upozorňují na ničení 

českých silnic v důsledku kůrovcové kalamity. Vozovky ničí kamiony převážející velké objemy 

napadeného dřeva. Elektřina na přelomu letošního a příštího roku opět zdraží, sděluje Právo.  

Deník N přináší podrobnosti k případu zabitého afghánského vojáka, kvůli němuž jsou stíháni čtyři 

čeští vojáci.  

Zprávy 

Mf DNES: Průmysl oslabil, stavebnictví posilovalo. Český průmysl v červnu oslabil na nejnižší úroveň za 

poslední tři roky, když meziročně klesl o 3,8 %. Hlavním důvodem je podle Českého statistického úřadu 

pokles výroby motorových vozidel. Naopak stavebnictví si v červnu meziročně polepšilo o 2,4 % a solidní 

růst vykázal také zahraniční obchod, jehož přebytek vzrostl meziročně o 5 mld. Kč na 18,4 mld. Kč. 

HN: Pokud firmy nenahlásí majitele, budou jim hrozit pokuty. Od příštího roku má platit zákon o evidenci 

skutečných majitelů, který předložilo ministerstvo spravedlnosti. Podle předkladatele společnosti neplní své 

povinnosti a údaje o svých majitelích nezapisují do obchodního rejstříku. Firmám by měly hrozit až statisícové 

pokuty. Podle Hospodářské komory ale zákon přinese firmám vyšší administrativní i finanční zátěž. 

E15: Banky mají rekordní rok. Za prvních šest měsíců letošního roku finanční ústavy v České republice 

vydělaly podle dat ČNB přes 44,4 mld. Kč, což je nejlepší půlroční výsledek v historii. Růst bankovních zisků 

podle ekonomů táhly zejména úrokové výnosy, mimo jiné i z peněz uložených u centrální banky. Finanční 

domy měly ke konci června u ČNB uloženo celkem 2,7 bil. Kč. 

E15: Sodovkárna Kolín změní sídlo a ztrojnásobí výrobu. Sodovkárna Kolín, která přes sto let vyrábí 

limonády značky Koli, se přesune do nového sídla a výrobní haly. S radnicí jedná o koupi pozemku za  

11 mil. Kč v lokalitě Kolín-Ovčáry. Společnost si od nového závodu slibuje zvýšení výrobní kapacity až na 

trojnásobek z dnešních 1 500 sudů limonád denně.  

E15: Výroba piva v červnu klesla. Výstav piva v tuzemsku v červnu meziročně poklesl o 6 % na 1,86 mil. 

hektolitrů. Podle Českého svazu pivovarů a sladoven stojí za horšími čísly extrémně teplé počasí v minulém 

roce, kdy byla spotřeba piva rekordní. Spotřeba výčepního desetistupňového piva v červnu meziročně klesla 

o 12 %, odbyt tankového piva naopak o 3,5 % vzrostl. 
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E15: Stavebnímu povolení pro metro D nic nebrání. Praha může oficiálně zažádat o stavební povolení 

pro stavbu nové trasy metra D, majitelé pozemků u plánované stanice Nemocnice Krč stáhli žalobu proti 

územnímu rozhodnutí. V první fázi výstavby linky D by měla vzniknout trasa mezi Pankrácí a Depem Písnice. 

HN: USA: Nechte naše firmy být. Zdanění amerických internetových firem by mohlo podle zástupců firem 

vést k zavedení cel na tuzemský export do USA, podle Hospodářské komory by navrhovaná 7% daň pro 

velké korporace mohla eskalovat obchodní napětí. Resort financí plánuje zdanit firmy s celosvětovým 

obratem nad 750 mil eur, které působí v ČR. Opatření by se dotklo např. Facebooku, Googlu nebo Amazonu. 

LN: USA: Čína manipuluje s měnou. USA poprvé od roku 1994 oficiálně označily Čínu za měnového 

manipulátora a pohrozily dalšími sankcemi. Oznámení amerického ministerstva financí následovalo po 

prudkém oslabení čínského jüanu vůči dolaru na nejnižší úroveň za posledních 11 let. Peking snížením 

hodnoty měny reagoval na uvalení dovozních cel na čínské zboží ze strany Washingtonu.  

 

 


