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České banky v loňském roce vydělaly rekordních bezmála 90 mld. Kč, sděluje E15. Hospodářské
noviny se věnují růstu tržní hodnoty automobilky Tesla, která se za poslední dva dny zvýšila o 40 %.
Česká vláda zřejmě nedodrží závazek vydávat na obranu 2 % HDP v roce 2024, upozorňují Lidové
noviny. Evropská unie od začátku roku shromažďuje podrobná data z nových vozidel, píše Mladá
fronta DNES. Právo varuje před přemnožením hrabošů, kteří působí zemědělcům milionové škody.

Zprávy
Právo: Finance: Ekonomika letos poroste o dvě procenta. Česká ekonomika by v letošním roce měla
růst o 2 %, uvedlo ve své makroekonomické prognóze ministerstvo financí. Odhad růstu HDP je stejný jako
v listopadové prognóze ministerstva. Pro rok 2019 pak úřad odhaduje 2,5% hospodářský růst. Českou
ekonomiku by měla nadále táhnout spotřeba domácností i vládní investice.
LN: Digitální daň je risk, bojí se firmy. Vývoz českého zboží do USA mohou výrazně poškodit cla, která by
Američané zavedli jako sankci za digitální daň pro velké internetové firmy. Podle studie společnosti Deloitte
by české veřejné rozpočty vlivem odvetných cel mohly přijít o 4,7 mld. Kč na daních a odvodech. Obavy firem
potvrdili i exportéři při setkání s premiérem Andrejem Babišem v Hospodářské komoře. Více ZDE.
E15: Bankovní rekord. Loňský rok znamenal pro tuzemské finanční domy nejlepší období v historii. Podle
předběžných údajů ČNB české banky loni vydělaly bezmála 90 mld. Kč. Nejvíce peněz bankám plynulo
z peněz uložených u centrální banky, když na úrocích inkasovaly okolo 50 mld. Kč.
LN: Den daňové svobody bude letos 30. června. Den daňové svobody v ČR letos podle výpočtu
poradenské společnosti Deloitte připadne na 30. červen. Daňoví poplatníci tak budou v letošním roce
pracovat na odvod daní 181 dní, tedy o jeden den více než loni. Jako den daňové svobody se označuje
pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občana. Do té doby jeho celý příjem připadá státu.
Mf DNES: Kofola si postaví nové sídlo. Výrobce nealkoholických nápojů Kofola vybuduje v areálu bývalého
dolu Hlubina v oblasti ostravských Vítkovic své nové sídlo, za zhruba 180 mil. Kč tam firma zrekonstruuje
budovu Nových koupelen. Součástí projektu, který by měl být hotový v roce 2022, bude i interaktivní stezka,
která návštěvníky seznámí s historií Kofoly.
Mf DNES: Skupina RSBC kupuje polovinu v dopravci FlixBus. Investiční skupina RSBC finančníka
Roberta Schönfelda získala 50% podíl v Umbrella Invest Group, která v Evropě provozuje pod značkou
FlixBus mezinárodní autobusovou dopravu. Hodnota obchodu se pohybuje v řádech stamilionů korun.
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HN: Do čela Senátu nominovala ODS po Kuberovi Vystrčila. Novým předsedou Senátu by se mohl stát
šéf senátorů ODS Miloš Vystrčil, někdejšího hejtmana kraje Vysočina nominovala do vedení horní komory
ODS. Nástupnictvím po zesnulém šéfovi Senátu Jaroslavu Kuberovi se mají zástupci všech klubů zabývat
na dnešním jednání. Budoucí předseda povede horní komoru do letošních podzimních senátních voleb.
E15: Stát tápe u zákona o whistleblowerech. Návrh zákona na ochranu oznamovatelů protiprávního
jednání, tzv. whistleblowerů, z dílny ministerstva spravedlnosti čelí kritice. Zástupci firem i další asociace se
obávají zejména nárůstu administrativy. Hospodářská komora varuje před možným zneužíváním nového
institutu oznamovatelů a jako kompenzaci požaduje omezení byrokracie a snížení případných sankcí.
HN: Trh s peletami v Česku už překročil dvě miliardy. Výroba dřevěných pelet, které se používají jako
ekologické palivo, rostla v ČR už desátým rokem v řadě. Loni se jich v tuzemsku vyrobilo 400 tis. tun, což
představuje meziroční nárůst o 6 %. Obrat trhu s peletami, jejichž výrobě se v ČR věnuje přes 30 firem,
překročil 2 mld. Kč, informoval klastr Česká peleta.
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