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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 8. srpna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Mladá fronta DNES píše o návrhu ministerstva financí, podle kterého by si mohly firmy vybrat, zda 

zaměstnancům vyplácet klasické stravenky, nebo peníze. Brusel viní české firmy O2, T-Mobile a Cetin 

z porušování antimonopolních pravidel EU, upozorňují Hospodářské noviny. Lidové noviny varují 

před podvodnými čínskými e-shopy, zákazníci své zaplacené zboží často vůbec nedostanou. Hlavní 

město Praha plánuje ukončit či revidovat nevýhodné nájemní smlouvy, sděluje E15. Právo se věnuje 

soudnímu sporu řádu cisterciáků a Lesů ČR o rozsáhlé pozemky v jižních Čechách. Deník N přináší 

anketu mezi poslankyněmi, zda ve sněmovně čelí sexistickým narážkám.  

Zprávy 

HN: Tržby obchodů zrychlily růst na 4,6 procenta. Tržby obchodníků v ČR zrychlily v červnu svůj 

meziroční růst na 4,6 % z květnových 2,7 %. Podle Českého statistického úřadu lidé před prázdninami 

nejvíce utráceli za oblečení a obuv, kde se tržby meziročně zvýšily o 17,4 %. Maloobchodní prodeje tradičně 

táhly také internetové obchody. 

Mf DNES: Stravenková revoluce. Ministerstvo financí chce firmám vedle papírových a elektronických 

stravenek nabídnout využití paušálu. Zaměstnanci by místo stravenek mohli dostávat peníze. Podnikům by 

podle MF ubyla administrativa i náklady. Stravenkové firmy varují před odlivem lidí z restaurací. Podle 

Asociace hotelů a restaurací ale zákazníci své stravovací zvyky měnit nebudou. 

HN: Brusel viní české operátory. Evropská komise viní české operátory T-Mobile a O2 a provozovatele 

mobilní infrastruktury Cetin z porušování antimonopolních pravidel EU. Jejich dohoda o sdílení 

telekomunikačních sítí podle Bruselu omezuje konkurenci na českém trhu, když ovládají infrastrukturu pro 

75 % tuzemských zákazníků. Firmám hrozí pokuty ve výši až 10 % tržeb, společnosti vinu odmítají.   

HN: Daň z nemovitosti chce zvýšit většina Prahy. Většina pražských radnic souhlasí s navýšením 

koeficientu daně z nemovitosti, pro změnu způsobu určování výše daně se vyslovilo 53 z 57 starostů. 

Magistrát proto připravuje vyhlášku, podle níž by o výši daně z nemovitosti rozhodovaly jednotlivé radnice.  

E15: Vzkřísí Vratislavickou kyselku. Na 28 mil. Kč přijde jabloneckou firmu Kitl rekonstrukce hal bývalé 

Vratislavické kyselky. Na revitalicaci brownfieldu žádá výrobce sirupů, medicinálních vín a medovin 

12milionovou dotaci. Kompletní rekonstrukci vratislavického areálu společnost plánuje na rok a půl. Hodlá 

tam přesunout výrobu z Jablonce nad Nisou, kde jeho dosavadní výrobní kapacity přestávají stačit. 
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HN: Německý autoprůmysl je v krizi. Firmám padají zisky. Německý automobilový sektor hlásí hluboký 

útlum, v období od ledna do července němečtí producenti vyrobili 2,85 mil. vozů – meziročně o 12 % méně. 

Export automobilů se pak meziročně propadl o 14 %. Ekonomové vidí hlavní příčinu v nejistotě ohledně 

hrozících 25% cel na dovoz evropských vozů do USA, na firmy také doléhá blížící se brexit.  

Mf DNES: Zlato stojí nejvíc za šest let. Daří se také stříbru. Cena zlata poprvé za více než šest let 

překonala hranici 1 500 dolarů za troyskou unci (31,1 gramu). Stoupá také hodnota stříbra, která poprvé od 

loňského června dosáhla hodnoty 17 dolarů za unci. Podle ekonomů jsou drahé kovy tradičním držitelem 

hodnoty pro dlouhodobé investory, ti se ke zlatu uchylují vzhledem k obchodním sporům mezi USA a Čínou. 

 

 


