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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 26. srpna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Hospodářské noviny přináší rozhovor s viceguvernérem ČNB Tomášem Nidetzkým o kurzu koruny a 

hrozbě tvrdého brexitu. V ČR přibývá důchodců, kteří nezvládají platit vysoké náklady na bydlení, 

upozorňují Lidové noviny. Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček v rozhovoru pro Právo 

hodnotí nedávnou vládní krizi způsobenou spory kolem jmenování ministra kultury. Českomoravská 

stavební spořitelna sníží počet zaměstnanců asi o 20 %, sděluje E15. Mladá fronta DNES se věnuje 

lékařské péči o duševně nemocné, více terapií by mělo probíhat v domácím prostředí. Deník N přináší 

svědectví jednoho z hongkongských protestujících proti čínské centrální vládě.   

Zprávy 

Mf DNES: Vláda projedná zavedení online daní. Se zřízením portálu pro vyřizování online daňových 

záležitostí s finančním úřadem počítá novela daňového řádu, kterou dnes projedná vláda. Norma by dále 

měla podle ministerstva financí umožnit částečné vracení nadměrných odpočtů DPH v podobě záloh, 

zjednodušit kontrolní postupy nebo podpořit elektronickou komunikaci s finančním úřadem. 

HN: Korunu zasáhne brexit, říká člen ČNB. Koruna vůči významným světovým měnám nebude v příštích 

měsících posilovat, hlavním důvodem je pravděpodobný odchod Velké Británie z EU bez dohody. 

V rozhovoru pro HN to sdělil viceguvernér České národní banky Tomáš Nidetzký. Tvrdý brexit podle jeho 

slov způsobí celosvětový chaos a česká měna by se na podzim mohla dostat na 26 Kč za euro. 

HN: Textilním a oděvním firmám se daří zvedat tržby. Tržby českých firem v textilním a oděvním průmyslu 

v prvním pololetí letošního roku meziročně vzrostly o 3,5 % na 28,5 mld. Kč, informovala Asociace textilního-

oděvního-kožedělného průmyslu. Největšího obratu dosáhly textilní firmy, které utržily 23,9 mld. Kč, největší 

nárůst tržeb – o 11,5 % – pak zaznamenaly společnosti oděvního sektoru.  

HN: Nové lokomotivy posílí linku Varšava-Vídeň. České dráhy koupily od rakouské společnosti Swietelsky 

Baugesellschaft dvě lokomotivy Taurus za 144 mil. Kč. Nové stroje chce dopravce využít zejména na lince 

mezi Varšavou a Vídní. České dráhy mají v současné době ve svém vozovém parku zhruba 2 000 lokomotiv, 

30 z nich pak využívá v mezistátní expresní dopravě. 

HN: Schlote-Automotive utržila přes 400 milionů. Uherskohradišťskému výrobci automobilových dílů 

Schlote-Automotive Czech loni meziročně klesl zisk o 313 tisíc Kč na 3,8 mil. Kč. Tržby společnosti naopak 

stouply o bezmála 61 mil. Kč na 404,5 mil. Kč. Firma vyrábějící součástky motorů, převodovek nebo 

podvozků to uvedla ve své výroční zprávě. 
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E15: Díly pro Volkswagen. Výrobce plastových autodílů Magna Exteriors loni vydělal 332 mil. Kč při obratu 

10,24 mld. Kč. Největším odběratelem libereckého podniku, který zaměstnává 1 800 lidí, je dlouhodobě 

skupina Volkswagen. Magna Exteriors zásobuje i automobilky Nissan, Jaguar nebo Mercedes. 

LN: Cena dřeva padá, aby pak rostla. Ceny dřeva kvůli kůrovci strmě padají dolů. Zatímco ještě předloni 

stál kubický metr smrkové kulatiny v průměru 2 200 Kč, v současné době stojí okolo 700 Kč. Podle lesníků 

by se situace měla za několik let výrazně změnit a smrkové dřevo, které nyní tvoří polovinu českých lesů, se 

stane nedostatkovým a drahým zbožím. Vytěžené smrky se totiž ve velkém nahrazují jinými druhy stromů. 

LN: Nových hypoték o čtvrtinu ubylo. České banky poskytly v prvním pololetí svým klientům 36 tisíc 

hypotečních úvěrů v celkové hodnotě 80,8 mld. Kč. Oproti stejnému období loni to představuje pokles  

o 11 300 smluv a 20 mld. Kč, vyplývá z dat ministerstva pro místní rozvoj. Za poklesem zájmu lidí o úvěry na 

bydlení stojí podle analytiků přísnější podmínky pro získání hypotéky a drahé nemovitosti. 

LN: Nordic Telecom hledá spojence. V České republice se připravuje aukce frekvencí pro 5G sítě, která 

by měla přilákat na tuzemský telekomunikační trh čtvrtého operátora. Jedním se zájemců o provozování 

mobilních sítí v ČR je společnost Nordic Telecom, která už podle informací LN hledá strategické partnery. 

Těmi mají být skupina J&T a technologická firma Dense Air. Aukce 5G sítí by měla začít v září. 

HN: Z Pardubic by se mohlo létat do ruské Kalugy. Pardubické letiště by mohlo navázat přímé letecké 

spojení s ruským městem Kaluga. V Rusku o tom jednal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, 

představitelé města Pardubice a provozovatel letiště. Linku do Kalugy, kde stojí i jeden ze závodů Škody 

Auto, by Pardubický kraj a město Pardubice musely zřejmě zpočátku provozu finančně dotovat.  

HN: Ráj byznysu s komunisty v zádech. Hongkong může podle ekonomů výrazně doplatit na současné 

politické napětí spojené s masovými protesty proti Pekingu a centrální vládě. Hongkong přitom patří mezi 

oblasti, kam míří také český export. Vývoz z ČR tam mezi letošním lednem a červnem meziročně stoupl  

o 12 % a dosáhl 4,8 mld. Kč. Do Hongkongu tak české firmy vyváží zhruba stejný objem zboží jako do 

Kanady. 

 

 

 


