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Česká koruna je začátkem roku nejsilnější od února 2018, informují Hospodářské noviny. Právo
upozorňuje na zdražování elektřiny v ČR v důsledku odstavování jaderných elektráren v Německu.
Ministerstvo spravedlnosti chystá opatření, které by mělo odhalovat tzv. bílé koně a skryté majitele
firem, píší Lidové noviny. E15 se věnuje novým regulacím pro alternativní ubytovací služby. Průměrné
ceny bytů v pražských panelových domech rostou rychleji než v novostavbách, sděluje
Deník N. Podle zjištění Mladé fronta DNES nemá povinné čipování v ČR na půl milionu psů.

Zprávy
HN: Česká měna rychle posiluje. V úterý se tuzemská měna dostala na úroveň 25,25 Kč za euro a byla
tak nejsilnější od února 2018. Podle ekonomů české měně v současnosti nahrává lepší nálada investorů na
světových trzích, např. v souvislosti s obchodními spory mezi USA a Čínou. Dražší koruna tak sníží např.
ceny dovolených, naopak by mohla zkomplikovat pozici exportérů.
LN: Začal tendr na první linky metra D. Pražský dopravní podnik včera vypsal veřejnou zakázku na první
část linky metra D, ta zahrnuje tunely mezi přestupní stanicí na Pankráci a plánovanou stanicí Olbrachtova.
Stavba prvního úseku metra D by měla trvat 7,5 roku a bude stát 10,8 mld. Kč bez DPH. Zájemci o zapojení
do projektu mohou své nabídky podávat po dobu 60 dnů.
Mf DNES: Kdo nehledá práci, ztratí dočasné dávky. Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje od
července zpřísnit pravidla pro uchazeče o zaměstnání. Pokud by opakovaně nespolupracovali s úřadem
práce a nehledali si místo, mohli by přijít o dávky na devět měsíců místo nynějších šesti měsíců. Vyplývá to
z návrhu novely zákona o zaměstnanosti, kterou vláda zveřejnila na svém webu.
HN: Prodeje v síti bazarů AAA stouply díky Polsku. Skupina autobazarů AAA Auto loni zvýšila prodej
o 3 000 aut na rekordních 86 tis. vozů. Největším trhem byla pro firmu ČR se 47 tis. prodanými automobily
následovaná Slovenskem. Největší nárůst odbytu pak společnost zaznamenala v Polsku, kde prodeje
meziročně rostly o 58 % na 15 tis. vozů.
Mf DNES: Kofola koupila českého výrobce ciderů F. H. Prager. Nápojářská skupina Kofola kupuje
českého nápojáře F. H. Prager. Kladenská firma je tuzemským průkopníkem v produkci ciderů a přírodních
limonád, cenu transakce nebude ani jedna z firem po vzájemné dohodě zveřejňovat.
Mf DNES: Madeta investuje 750 milionů korun do nové sýrárny. Největší tuzemská mlékárna Madeta
staví v Plané nad Lužnicí novou sýrárnu za 750 mil. Kč s výrobní kapacitou 42 tun sýra denně. Firma plánuje,
že do nového provozu, jehož zkušební provoz začne v říjnu, přijme 100 až 150 nových zaměstnanců.
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Mf DNES: Nejvyšší budova Česka znovu změnila majitele. Brněnský mrakodrap AZ Tower má nového
vlastníka, od společnosti Couf trade advokáta Jana Pavelky ho koupila investiční skupina Natland. Cenu ani
jedna ze stran neuvedla. Podle vyjádření společnosti Natland čeká 111 metrů vysokou budovu pod novým
vlastníkem renovace.
E15: Musk předal první Tesly vyrobené v Číně. Americký výrobce elektrických aut Tesla plánuje, že v Číně
zřídí nové designové centrum, které bude navrhovat vozy pro celý svět. Prohlásil to generální ředitel
automobilky Elon Musk. Tesla zároveň včera předala prvním zákazníkům své automobily Model 3 vyrobené
v nové továrně v Šanghaji, do níž Tesla investovala 2 mld. dolarů.
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