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Odbor vnější komunikace 

pátek, 12. října 2018 

Titulní strany hlavních deníků                   

Právo informuje o havárii rakety Sojuz, posádce se podařilo nouzově přistát a oba její členové přežili. E15 

upozorňuje na výprodeje akcií na světových burzách, investory znepokojuje eskalující napětí mezi USA a Čínou 

i rostoucí americké úrokové sazby. Hospodářské noviny přináší přehled celosvětových aktivit firem patřících 

Petru Kellnerovi. Lidové noviny se věnují nejasnostem ohledně financování výzkumu v kybercentru ČVUT. Do 

sporu vstupují i nejvyšší ústavní činitelé. Mladá fronta DNES píší o rychlejším stavebním řízení, které by měl 

přinést nový stavební zákon. Na jeho tvorbě se bude podílet Hospodářská komora s ministerstvem pro místní 

rozvoj.  

Zprávy 

LN: ČD Cargo hledá investora. Ministr dopravy Dan Ťok oživuje myšlenku privatizace společnosti ČD Cargo, 

manažeři mateřských Českých drah by mohli o tomto kroku začít jednat už příští rok. Podle ministerstva dopravy 

potřebuje dopravce silného investora, který by zajistil strategické investice do podniku. ČD Cargo nicméně v současné 

době vydělává, v pololetí podnik dosáhl čistého zisku 350 milionů korun.  

LN: Čína má v Česku rekordní kapitál. Objem čínského kapitálu upsaného v základním jmění českých firem přesáhl 

6,5 miliardy korun, aktuálně je tak na nejvyšší úrovni v historii. Data zveřejnila ve své analýze poradenská společnost 

Bisnode, podle které se objem čínského kapitálu v českých firmách za posledních šest měsíců zvýšil o 420 mil. Kč.  

Klesá naopak počet tuzemských společností s čínským vlastníkem, který je aktuálně nejnižší od roku 2011.  

E15: Praha vybrala náhradu za Libeňský most. Provizorní most sloužící jako náhrada při opravě Libeňského mostu 

v Praze by měl stát vedle toho stávajícího a bude sloužit automobilům i chodcům, souběžně by mohla vzniknout také 

komunikace pro tramvaje. Příprava pro vybudování provizoria bude trvat 26 měsíců a stavební náklady dosáhnou zhruba 

85 milionů korun. 

E15: Poláci uvažují o elektrárně v Česku. Polské energetické společnosti PKN Orlen a Tauron zvažují stavbu nové 

tepelné elektrárny v Neratovicích, ve stejném areálu sídlí chemička Spolana z koncernu Unipetrol, který je součástí 

PKN Orlen. Obě polské firmy již podepsaly předběžnou dohodu a k podmínkám stavby vznikne pracovní skupina. 

Elektrárna by měla vyrábět elektrickou energii pro obchodní společnost Tauron Czech. 

E15: Odbory ve Škodovce hájí výrobu superbu. Odboroví předáci automobilky Škoda Auto znovu důrazně odmítli 

přesun výroby nástupce modelu Superb z České republiky do jiného závodu koncernu Volkswagen. Odbory zároveň 

v prohlášení odmítly návrhy na zavedení pracovních sobot ve výrobě v Mladé Boleslavi. 

Mf DNES: ČNB vydá mince k výročí republiky. Česká národní banka plánuje 24. října ke 100. výročí vzniku 

Československé republiky vydat dvacetikorunové mince s portréty T.G. Masaryka, M.R. Štafánika a Edvarda Beneše. 

Na konci ledna příštího roku pak centrální banka chystá speciální emisi platidel ke stému výročí měnové odluky od 

Rakouska-Uherska, k této příležitosti vyjdou 20 korunové mince a stokorunové bankovky například s Aloisem Rašínem.  
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Mf DNES: Investoři se lekli, akcie ztrácejí. Světové burzy v posledních dnech postihla panika, investoři se ve velkém 

zbavují zejména akcií technologických firem nebo luxusních značek. Podle ekonomů se investoři obávají eskalace 

obchodní války mezi USA a Čínou i poměrně rychlého růstu amerických úrokových sazeb, které mohu naznačovat 

počínající zpomalování ekonomiky.  

E15: OPEC chrlí ropu. Organizace zemí vyvážejících ropu už třetí měsíc za sebou zhoršila odhad růstu celosvětové 

poptávky po surovině pro příští rok. OPEC zároveň oznámil, že v září zvýšil dodávky na trh o 132 tisíc na 32,76 milionu 

barelů denně, což je nejvyšší úroveň od loňského srpna. 

E15: Řecká nezaměstnanost je nejnižší za sedm let. Míra nezaměstnanosti v Řecku se v červenci v porovnání 

s předchozím měsícem snížila o desetinu procentního bodu na 19 % a dosáhla tak nejnižší úrovně od roku 2011. 

Statistiku zveřejnil tamní statistický úřad ELSTAT, podle kterého práci nemohou najít zejména mladí lidé do 24 let. 

  

 


