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Odbor vnější komunikace 

úterý, 30. října 2018 

Titulní strany hlavních deníků                   

Mladá fronta DNES a Lidové noviny informují o odchodu německé kancléřky Angely Merkelové z postu 

předsedkyně CDU, na prosincovém sjezdu již nebude do vedení strany kandidovat. Firmy si vytvářejí peněžní 

polštář na horší časy a letos již vydaly dluhopisy za 117 miliard korun, upozorňuje E15. Hospodářské noviny píší 

o propadu světových akciových trhů, na kterých prodělávají také čeští investoři. Právo přináší další informace 

v případu českého tantrického terapeuta, který měl znásilňovat své klientky.  

Zprávy 

LN: Pilný míří jako náměstek na průmysl. Bývalý ministr financí Ivan Pilný se stane novým náměstkem ministryně 

průmyslu a obchodu Marty Novákové, která ke konci října odvolala dosavadního náměstka Ondřeje Malého. Podle 

šéfky resortu je Ivan Pilný člověkem s bohatou profesní zkušeností a hlavním cílem jeho angažmá bude snižování 

administrativní zátěže a digitalizace české ekonomiky. 

E15: Prodloužení životnosti Dukovan je stále ve hře. Česká vláda může odložit rozhodnutí, zda bude tlačit na 

společnost ČEZ do výstavby nových jaderných bloků, v rozhovoru pro agenturu Bloomberg to řekla ministryně 

průmyslu a obchodu Marta Nováková. Jednou z možností je podle šéfky resortu prodloužení životnosti jaderné 

elektrárny v Dukovanech. 

E15: Firmy si vytvářejí polštář na horší časy. České firmy od počátku letošního roku vydaly dluhopisy a bondy ze 

téměř 117 miliard korun, tedy více než za celý loňský rok. Firmy se tím podle analytiků připravují na případné zpomalení 

ekonomiky a výraznější růst úrokových sazeb. Mezi největší emitenty letošního roku patří velké investiční skupiny CPI, 

J&T nebo PPF. 

LN: Třetina vlaků ČD jezdí déle než 30 let. Více než třetina vlaků Českých drah slouží přes třicet let, přestože státní 

dopravce v letech 2008 až 2018 získal na obnovu vozového parku 4,6 miliardy korun z evropských fondů i státního 

rozpočtu. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu, podle níž současný stav neodpovídá požadavkům 

cestujících ani objednavatelů dopravních služeb.  

HN: Alza měla ve svátek proti zákazu opět otevřeno. Několik velkých obchodů bylo 28. října i přes zákaz prodeje o 

svátcích otevřeno. Podle České obchodní inspekce zákaz opět porušil také e-shop Alza.cz, který za to již minulosti platil 

statisícové pokuty. Internetový prodejce se hájí tím, že v době státních svátků otevírá jen za účelem výdeje zboží a kupní 

smlouvy zákazníci na pobočce neuzavírají.  

Mf DNES: Soutěž o opravu D1 u Lokte vyhrála Eurovia. Nejlevnější nabídku na modernizaci dalšího úseku dálnice 

D1 mezi Souticemi a Loktem nabídlo sdružení společností Eurovia a rakouské Beton GmbH. Za rekonstrukci 

desetikilometrového úseku konsorcium firem požaduje 1,18 miliardy korun, výběrového řízení se celkem zúčastnili 

čtyři uchazeči. 
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HN: Praha chce proměnit místa pro taxi na dobíječky. Pražský magistrát se chystá zrušit některá stanoviště pro vozy 

taxislužby a přeměnit je na místa dobíjecích stanic pro sdílené elektromobily, dokument dnes projednají pražští radní. 

Která konkrétní stanoviště taxi z hlavního města zmizí, určí analýza městské společnosti Operátor ICT. Hlavní město 

chce zároveň vypsat dvě zakázky na vytvoření systému sdílených elektroaut. 

Mf DNES: Loučení kancléřky. Německá kancléřka Angela Merkelová se po osmnácti letech rozhodla skončit v čele 

strany CDU, rozhodla se po výrazné porážce své strany ve volbách v Hesensku. V prosinci se tak o vedení strany již 

ucházet nebude, na postu kancléřky chce dovládnout do spolkových voleb v roce 2021.  

E15: Americké firmy odkládají investice v Číně. Více než 70 procent amerických společností působících v jižní Číně 

zvažuje odklad dalších investic a přesun výroby do jiné země, obchodní válka mezi Čínou a USA podle firem snižuje 

jejich zisky. Průzkum provedla Americká obchodní komora. 

 

 


