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Odbor vnější komunikace 

pátek, 30. srpna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník E15 se věnuje rostoucímu počtu firem, které omezují používání plastů. Hospodářské noviny 

přináší rozhovor s trojicí úspěšných českých módních návrhářů. Odkladů nástupu dětí do první třídy 

v posledních letech přibývá, sdělují Lidové noviny. Mladá fronta DNES upozorňuje na návrat 

spalniček do Evropy, který je způsoben nedostatečnou proočkovaností populace. Právo píše  

o údajně účelové zakázce hlavního města Prahy na provozovatele Šlechtovy restaurace ve 

Stromovce. Deník N představuje nizozemský koncept boje se stresem, který spočívá v naprostém 

odříznutí se od povinností a plánů.  

Zprávy 

Mf DNES: Výstavba bytů v Česku nabírá dech. Podle ČSÚ zahájili stavbaři a developeři v prvním pololetí 

stavbu 19 tisíc bytů, což je nejvíce za posledních deset let. Za pozitivním vývojem podle analytiků stojí 

zejména rekordní přírůstky nemovitostí v Karlovarském, Moravskoslezském nebo Pardubickém kraji. 

Vysokou poptávku podle realitních makléřů ale ani vyšší počet zahájených bytů zdaleka nepokryje.  

Právo: Polsko podpořilo stavbu kanálu Dunaj-Odra. ČR a Polsko budou usilovat o realizaci projektu 

kanálu Dunaj-Odra a pokusí se jej prosadit do sítě TEN-T, unijního programu rozvoje transevropských 

dopravních cest. Společné memorandu podepsalo české ministerstvo dopravy a polské ministerstvo 

námořního hospodářství a vnitrozemské plavby při společném jednání vlád obou zemí ve Varšavě.  

LN: Avia bude jezdit na elektřinu. Společnost Avia Motors letos dodá zákazníkům několik desítek nově 

vyrobených vozů modelové řady Avia Initia. Bude mezi nimi 19 aut připomínajících letopočet 1919, tedy rok 

vzniku značky. Výroba vozů se spalovacími motory by měla v přeloučském závodě kvůli přísným emisním 

normám skončit na podzim a Skupina Czechoslovak Group, vlastník Avie, se zaměří na výrobu elektromobilů. 

E15: Prodej mobilů klesl o šest procent. Ve druhém čtvrtletí se v České republice prodalo 1,03 mil. 

chytrých telefonů, meziročně o 6 % méně. Nejprodávanější značkou byl Samsung z 369 tisíci prodanými 

přístroji, druhou příčku obsadil čínský Huawei a třetím nejprodávanějším se stal Apple. 

Mf DNES: EP Energy vydělala 5,5 miliardy. Energetické skupině EP Energy patřící do skupiny firem 

Daniela Křetínského vzrostl v prvním pololetí letošního roku konsolidovaný zisk před odečtením úroků, daní 

a odpisů o 37 % na 5,53 mld. Kč. Tržby firmy pak meziročně stouply o 13 % na 26,8 mld. Kč.  



 

 

 2 

Mf DNES: Cla na čínská kola budou v EU platit dalších pět let. Evropská unie prodloužila antidumpingová 

cla na dovoz jízdních kol z Číny o dalších pět let. Ta platí již od roku 1993 a současná sazba na import 

čínských bicyklů do EU činí 48,5 %. Podle Bruselu by zrušení cel vedlo k zaplavení evropského trhu 

dovozovými koly. Už v lednu navíc Unie uvalila cla na dovoz čínských elektrokol v rozmezí 18,8 až 79,3 %. 

LN: Inflace v Německu se dál drží při zemi. Meziroční růst spotřebitelských cen v Německu v srpnu 

zpomalil na 1 % z červnových 1,1 %, uvedl ve své předběžné správě Spolkový statistický úřad. Německá 

inflace tak byla nižší, než očekávali analytici. Ti podle agentury Reuters předpokládali meziroční tempo růstu 

cen na úrovni 1,2 %. 

LN: Americký motor ztrácí na obrátkách. Tempo růstu ekonomiky USA v letošním druhém čtvrtletí 

zpomalilo na 2 % z 3,1 % v prvním kvartále, oznámilo americké ministerstvo obchodu. Úřad tak zpřesnil svůj 

červencový odhad, podle kterého HDP ve druhém čtvrtletí meziročně rostlo o 2,1 %. 

 

 


