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Odbor vnější komunikace 

úterý, 2. října 2018 

Titulní strany hlavních deníků                   

Právo informuje o 10procentním zdražování elektřiny, které přijde do konce roku. Odborníci doporučují ceny 

zafixovat. E15 přináší přehled výdajů politických stran a hnutí na předvolební kampaně. Před komunálními a 

senátními volbami utratily přes 320 milionů korun. Hospodářské noviny píší o rekordním množství peněz, které 

letos stát vydá na tzv. zelené dotace. Do rady ČNB pravděpodobně zamíří ekonom Aleš Michl, upozorňují Lidové 

noviny. Mladá fronta DNES varuje před nedostatkem pediatrů, průměrný věk dětských lékařů se navíc neustále 

zvyšuje.  

Zprávy 

Mf DNES: Byrokracie je víc. Zabere firmám 233 hodin ročně. Firmám v České republice zabere v současné době 

papírování a administrativa v průměru 233 hodin ročně, což je o 33 hodin více než v loňském roce. Data zveřejnilo 

Centrum ekonomických a tržních analýz ve spolupráci s Liberálním institutem.  

Mf DNES: Vraťte nám peníze na dálnice, žádá Česko Unii. České republice hrozí, že po roce 2021 přijde o 

významnou část evropských dotací na výstavbu nedokončené páteřní sítě dálnic. Problémem je chystaný přesun 11 

miliard eur z operačních programů do nástroje na propojování Evropy CEF. V něm platí jiná pravidla, která budou pro 

ČR mnohem méně výhodná. Česká vláda proto požaduje, aby EU přesun peněz přehodnotila. 

LN: Do rady ČNB míří Babišův ekonom. Blíží se výměna dvou členů vedení ČNB, ke konci listopadu vyprší mandát 

viceguvernérů Mojmíra Hampla a Vladimíra Tomšíka. Podle informací LN by měl Mojmíra Hampla v sedmičlenné 

bankovní radě nahradit ekonom Aleš Michl, který v současnosti působí jako externí poradce premiéra Andreje Babiše. 

Na místo Vladimíra Tomšíka se podle zdrojů LN hovoří o dosavadním šéfovi měnové sekce ČNB Tomáši Holubovi.  

LN: Přebytek rozpočtu Česka je vyšší. Přebytek státního rozpočtu ke konci září stoupl na 16,8 miliardy korun ze 

srpnových 14,8 mld. Kč, informovalo ministerstvo financí. Loni v září vykázala státní kasa přebytek v objemu skoro  

17 a půl miliardy korun, pro celý letošní rok je pak schválen rozpočet s deficitem 50 mld. Kč.  

Mf DNES: EMH je blíž těžbě lithia u Cínovce. Australská společnost EMH získala povolení českých úřadů k zahájení 

třinácti průzkumných vrtů, které jsou důležitým krokem v rámci studie proveditelnosti těžby lithia u Cínovce. Akcie 

firmy na australské burze na zprávu zareagovaly silným 18procentním růstem. Australský investor by mohl dobývání 

suroviny zahájit v roce 2022 a během 21 let by měl vytěžit celkem 37 milionů tun lithia. 

HN: Kovosvit letos počítá s tržbami 1,6 miliardy. Výrobci obráběcích strojů Kovosvit MAS Sezimovo Ústí se zatím 

podle vedení firmy daří plnit letošní plán, který počítá s tržbami 1,6 miliardy korun a ziskem 30 až 40 milionů korun. 

Společnost navíc od října navyšuje výrobu strojů a chce ji meziměsíčně zdvojnásobit. Kovosvit od září 2016 patří 

podnikateli Jaroslavu Strnadovi.  
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E15: Američané koupili Zentivu za 49 miliard. Francouzská farmaceutická skupina Sanofi dokončila prodej českého 

výrobce léčiv Zentiva, kterou za 49 miliard korun kupuje americká investiční společnost Advent International. Zentiva 

by pod novým majitelem měla podle slov vedení firmy působit jako samostatná a nezávislá společnost. V loňském roce 

Zentiva vykázala čistý zisk 237 milionů korun. 

E15: Konec sporů: NAFTA se změní na dohodu USMCA. Kanada, USA a Mexiko se shodly na změně 

Severoamerické dohody o volném obchodu NAFTA, která ponese nový název USMCA (USA – Mexiko – Kanada). 

Nová smlouva nechává v platnosti proces řešení sporů, na němž trvala Kanada kvůli ochraně svého dřevozpracujícího 

průmyslu. Američané výměnou získají napojení na zhruba 3,5 procenta kanadského mlékárenského trhu. 

 


