Odbor vnější komunikace
pondělí, 2. března 2020
Titulní strany hlavních deníků
Česká republika zaznamenala první tři případy nákazy koronavirem, informuje Mladá fronta DNES,
Lidové noviny, Právo a Hospodářské noviny. E15 věnuje titulní stranu nové policejní centrále za
5,5 mld. Kč, která vyroste v pražské Zbraslavi.

Zprávy
Mf DNES: Schillerová si slibuje od rozšíření EET další miliardy. Třetí a čtvrtá vlna elektronické evidence
tržeb, která se od května bude týkat např. řemeslníků, advokátů nebo účetních, přinese letos do státního
rozpočtu 2,4 mld. Kč a v roce 2022 pak 7,7 mld. Kč. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová, podle
níž by se poslední vlny EET měly týkat zhruba 300 tis. podnikatelů.
HN: Česká spořitelna loni vydělala 17,7 miliardy korun. České spořitelně loni vzrostl čistý zisk meziročně
o 15,5 % na 17,7 mld. Kč, provozní zisk největší tuzemské banky pak stoupl o 8,6 % na 22,5 mld. Kč. Česká
spořitelna, která patří rakouské skupině Erste, za dobré výsledky vděčí zejména rostoucímu objemu úvěrů
a hypoték.
HN: Češi dluží bankám už 1,76 bilionu korun. Dluhy českých domácností u bank a družstevních záložen
v lednu meziměsíčně stouply o 5,3 mld. Kč na 1,76 bil. Kč, uvedla ČNB. Ve srovnání s loňským lednem bylo
zadlužení Čechů o 103,2 mld. Kč vyšší. Největším měrou se na dluzích tuzemských domácností podílejí
hypotéky.
HN: Stát podpoří 60 miliony výstavbu dobíjecích stanic. V ČR by měly vzniknout další dobíjecí stanice
pro elektromobily, na jejichž výstavbu stát poskytne 60 mil. Kč. Informovalo o tom ministerstvo dopravy. Další
stovky mil. Kč resort na výstavbu dobíječek poskytl už v předchozích letech díky evropským fondům.
V současnosti v ČR funguje na 400 dobíjecích stanic, do tří let by jich mělo vzniknout dalších 800.
HN: Koncern Volkswagen zvýšil provozní zisk o 22 procent. Německý automobilový koncern Volkswagen
loni zvýšil provozní zisk bezmála o 22 % na 16,96 mld. eur. Ziskovost společnosti rostla zejména díky
výraznějšímu odbytu aut s vyššími maržemi, které v průměru činily 6,7 %. Letošní výsledek bude podle
vedení Volkswagenu záležet na tom, jak se vyvine situace ohledně koronaviru.
Mf DNES: Toyota postaví v Číně továrnu na elektromobily. Japonská automobilka Toyota plánuje ve
spolupráci se společností FAW postavit novou továrnu na elektrické vozy v Číně. Hodnota investice do
závodu v městě Tchien-ťin by měla dosáhnout v přepočtu 28,1 mld. Kč a kapacita výroby dosáhne 200 tis.
vozů ročně. A to jak čistě elektrických, tak hybridních a vodíkových.
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HN: Země OPEC jsou nakloněny výraznějšímu snížení těžby. Několik klíčových členů Organizace zemí
vyvážejících ropu včetně Saúdské Arábie se přiklání z výraznějšímu snížení těžby suroviny. Podle agentury
Reuters by se mohla produkce ropy zemí OPEC snížit až o 1 mil. barelů denně. Poptávka po ropě
v posledních týdnech klesá kvůli koronaviru a ceny ropy klesly k průměrným 50 dolarům za barel.

2

