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Odbor vnější komunikace 

úterý, 15. ledna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Americká automobilka Tesla miliardáře Elona Muska založila v České republice pobočku, upozorňuje deník 

E15. Ministr životního prostředí Richard Brabec chce definitivně stopnout stavbu nového plavebního stupně 

v Děčíně, informuje Právo. Hospodářské noviny přináší průzkum ČSOB, podle něhož české firmy s obavami 

sledují klesající průmyslovou výrobu v Německu. Lidové noviny představují profily bývalých politiků, kteří po 

skončení svých mandátů zamířili do byznysové sféry. Občanské průkazy nebo například stavební povolení bude 

možné vyřídit online a příslušné změny začnou již letos, píše Mf DNES.   

Zprávy 

LN: Firmy zneklidňuje zpomalení Německa. Hrozbu zpomalení německé ekonomiky uvádí jako největší problém 

pro Českou republiku dvě třetiny tuzemských podnikatelů, vyplývá z průzkumu ČSOB. Anketa tak ukázala, že 

zpomalení německého hospodářství znamená pro české podniky větší starosti než nejistota okolo brexitu. Jen mezi 

lednem a listopadem 2018 vyvezly české firmy do Německa zboží v hodnotě 1,32 bilionu korun.  

Mf DNES: Vládní dluh dosáhl 1,8 bilionu korun. Vládní dluh České republiky ve třetím čtvrtletí loňského roku dosáhl 

1,777 bilionu korun, míra zadlužení země činila 33,9 procenta hrubého domácího produktu. Informace zveřejnil Český 

statistický úřad, podle něhož v předchozím kvartálu zadlužení dosahovalo více než 35 % HDP. 

E15: Stát a Praha se dohodly na výkupu pozemků pro okruh. Ministr dopravy Dan Ťok a zástupci hlavního města 

se shodli na zahájení výkupu pozemků pro úsek 511 Pražského okruhu. Ministr uvedl, že stát bude vykupovat větší 

podíl pozemků pro ochranná pásma kolem budoucí komunikace. Úsek 511 má propojit dálnice D1 a D11. 

E15: Dálnice dostanou chytré dopravní systémy. Na dalších třech úsecích dálnic vzniknou inteligentní dopravní 

systémy, které zvýší informovanost řidičů o aktuální situaci v provozu. ŘSD chce systémy vybudovat na D1 v okolí 

Brna mezi 180. a 211. km, dále na dálnici D5 mezi sedmým a 150. km a na D11 od nultého do 90. km. 

E15: Tesla má pobočku v Česku, zatím se neví k čemu. Automobilka Tesla patřící americkému podnikateli Elonu 

Muskovi založila v závěru loňského roku svoji pobočku v České republice, souběžně s tuzemskou pobočkou 

automobilka otevřela své zastoupení také v Polsku. Podle odborníků může být založení české pobočky předzvěstí 

výrobních ambic Tesly v tuzemsku, například při produkci baterií nebo celých aut. 

Mf DNES: Konec cest na úřad. Žádost o stavební povolení, vystavení občanského průkazu nebo například komunikace 

s Českou správou sociálního zabezpečení by mělo být v nejbližších letech možné zařídit online bez nutnosti návštěvy 

úřadu. Už během letošního roku hodlá stát rozšířit služby tzv. Portálu občana a pomoci by měl i zákon o právu na 

digitální služby. Ten podle vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurilly zamíří 29. ledna do sněmovny. 
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LN: Odbyt škodovek v Rusku stoupl o třetinu. Prodej nových osobních a lehkých užitkových aut v Rusku se loni 

meziročně zvýšil téměř o 13 procent na 1,8 milionu vozů, informovalo tamní podnikatelské sdružení AEB. Silný růst 

na ruském trhu zažívá také Škoda Auto, jejíž odbyt se v zemi loni meziročně zvýšil o 31 procent na 81 459 aut. 

Mladoboleslavská automobilka se tak stala sedmou nejprodávanější značkou v Rusku. 

E15: Energie na burze zdražily o desítky procent. Cena silové elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno 

vzrostla meziročně o více než 40 % a plynu téměř o 30 %. Důvodem je růst cen na velkoobchodních trzích. Kladenská 

burza loni prodala energie za více než šest mld. korun, meziročně o 57 % více.  

Mf DNES: Teplárny utratily za emise miliardu. Tuzemské teplárny loni investovaly do snižování emisí zhruba jednu 

miliardu korun, informovalo Teplárenské sdružení ČR. Podle něho budou teplárny v modernizaci svých provozů 

pokračovat i v letošním roce. V uplynulých šesti letech investovaly do snižování emisí celkem 21 miliard korun. 

LN: Výroba v eurozóně klesla nejvíce za téměř tři roky. Průmyslová výroba v eurozóně se v listopadu meziměsíčně 

snížila o 1,7 procenta a zaznamenala tak nejprudší pokles za poslední téměř tři roky. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil 

Eurostat. Zpráva podle analytiků potvrzuje slabé údaje z jednotlivých zemí EU, které vyvolaly obavy ohledně růstu 

ekonomiky zemí platících eurem v posledním čtvrtletí roku 2018.  

E15: Britští poslanci rozhodnou, jak proběhne brexit. Britská premiérka Theresa Mayová vyzvala poslance Dolní 

sněmovny, aby při dnešním hlasování podpořili její brexitovou dohodu. Jinak podle ní hrozí odchod země z EU bez 

dohody, ale i „mnohem větší nebezpečí, že neodejdeme vůbec“.  

E15: Německá letiště zruší stovky letů, mezi nimi i do ČR. Kvůli stávkám bezpečnostního personálu dnes ruší 

německá letiště nejméně stovky letů. Jen na nejfrekventovanějším německém letišti ve Frankfurtu nad Mohanem 

odpadne na 470 odletů a příletů včetně některých do ČR. Výstražná stávka se uskuteční na osmi letištích. 

LN: Zlatá fúze v USA za 223 miliard dolarů. Americká těžební společnost Newmont Mining se dohodla na převzetí 

menšího kanadského konkurenta Goldcorp, ze kterého zaplatí v přepočtu 223 miliard korun. Obě firmy oznámily, že 

touto fúzí vznikne největší těžař zlata na světě. Transakci ještě musí schválit akcionáři a regulační úřady v Evropě, 

Mexiku, Kanadě a Jižní Koreji. 

 

 


