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Odbor vnější komunikace 

pátek, 6. září 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Lidové noviny upozorňují na nízkou finanční gramotnost českých dětí. Deník E15 píše o rekordních 

investicích Čechů do uměleckých předmětů, za něž v prvním pololetí utratili 737 mil. Kč. Mladá fronta 

DNES varuje před omezením na dálnici D1, stavbaři budou naráz opravovat 22 km komunikace. 

Hospodářské noviny představují prvního muže českého tenisu Miroslava Černoška. Právo se věnuje 

sporu mezi rodem Walderode a městem Turnov o rozsáhlé majetky v severních Čechách. Deník N 

informuje o problémech spojených s onemocněním cystickou fibrózou. 

Zprávy 

LN: Češi nakupují jako diví. Nejvíce na internetu. Maloobchodní tržby v červenci zrychlily meziroční růst 

na 7 % z červnových 4,8 %, uvedl Český statistický úřad. Poptávku Čechů po zboží podle ekonomů 

podporuje zejména silný ekonomický růst a nízká nezaměstnanost spolu s vyššími mzdami. Nejvýrazněji se 

tržby zvyšovaly tradičně internetovým obchodům, které zaznamenaly meziroční pětinový nárůst.  

HN: Chystá se virtuální berňák, daňoví poradci jsou skeptičtí. V příštím roce chce ministerstvo financí 

spustit online služby finančního úřadu, které mají po vzoru internetového bankovnictví umožnit vyřízení 

veškerých daňových záležitostí z pohodlí domova. Podle Komory daňových poradců nový systém 

podnikatelům úlevy nepřinese. Složité vyplňování potřebných údajů se pouze přenese do online prostředí.  

LN: Elektrárnu zachrání Češi. ČR hledá společnost, která by v budoucnu zprovoznila tureckou elektrárnu 

Yunus Emre firmy Adularya. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka je jednou z variant i možnost, 

že by elektrárnu převzala a dostavěla dceřiná společnost skupiny ČEZ. ČR s Tureckem začala jednat  

o možném převzetí elektrárny poté, co se turecké vládě natřikrát nepodařilo tepelný zdroj prodat.  

E15: Armáda opraví za 160 milionů pardubické letiště. Ministerstvo obrany chce za 160 mil. Kč 

zrekonstruovat areál vojenského letiště v Pardubicích, které armáda sdílí s civilním provozem. Resort proto 

vypsal soutěž na projekt rekonstrukce hangárů, letištních objektů a techniky. Ministerstvo obrany začne 

vybírat zhotovitele zakázky do konce září. 

E15: Viadrus pod tlakem EU změnil portfolio. Největší český výrobce topenářské techniky, bohumínská 

firma Viadrus, během posledních dvou let kompletně změnila portfolio svých výrobků. Společnost tak 

reagovala na zpřísňující se podmínky stanovené Evropskou unií. Viadrus dosahuje ročních tržeb okolo  

1 mld. Kč a jeho hrubý zisk se pohybuje kolem 80 mil. Kč.  
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Mf DNES: DVB-T2 vyjde domácnosti na půl miliardy. Domácnosti vyjde přechod na nový standard 

pozemního digitálního televizního vysílání celkově na 473 mil. Kč, zaplatí je za pořízení set top boxů nebo 

nákup televizorů. Uvádí to studie firmy Arthur D. Little, kterou si nechalo zpracovat ministerstvo průmyslu a 

obchodu. Celkové výdaje spojené s přechodem na nový vysílací standard dosáhnou 3,72 mld. Kč.  

LN: Křetínský a Tkáč koupili podíl v Casinu. Společnost Vesa Equity Investment podnikatelů Daniela 

Křetínského a Patrika Tkáče koupila přes 5 mil. akcií francouzské maloobchodní firmy Casino Guichard-

Perrachon, což představuje podíl 4,63 %. Vesa se tak stane druhým největším akcionářem francouzské firmy. 

Casino provozuje přes 12 tisíc obchodů především ve Francii a Latinské Americe a zaměstnává 220 tisíc lidí. 

E15: Apple po dvou letech vydal dluhopisy. Americká technologická společnost Apple si v tomto týdnu 

poprvé od roku 2017 půjčila peníze na dluhopisovém trhu. Firma podle agentury Reuters oznámila, že 

prodala dluhopisy za 7 mld. dolarů. Apple se tak připojil k podnikům, které vydáváním dluhopisů reagují na 

prudký pokles úrokových sazeb a silnou poptávku investorů po firemních podílech. 

Právo: USA a Čína obnoví jednání o obchodu. USA a Čína počátkem října obnoví jednání o vzájemném 

obchodu a možnostech ukončení celní války. Ani jedna ze stran nicméně podle zdrojů agentury Bloomberg 

v zásadní pokrok ve vývoji obchodních vztahů nevěří. Obě země k 1. září znovu zvedly vzájemná cla na 

dovážené produkty a další vlny sankcí připravují na následující měsíce.  

 


