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Odbor vnější komunikace 

pátek, 18. ledna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Právo se věnuje verdiktu Nejvyššího soudu, který se zastal dlužníka v kauze nesplácení úvěru s úrokem ve výši 

110 procent. Podle soudu je taková výše úroku za hranicí slušných mravů. Průměrná cena za kilogram brambor 

v českých obchodech se za poslední rok zvýšila o 65 procent, upozorňuje E15. Hospodářské noviny představují 

žebříček deseti nejvlivnějších osobností české justice. Lidové noviny odkrývají případ protekce pro vnučku 

děkana lékařské fakulty Ostravské univerzity. I přes neúspěch u přijímacích zkoušek byla ke studiu přijata. 

Mladá fronta DNES varuje před sociální sítí Tik Tok, která je častým cílem pedofilů.  

Zprávy 

E15: V Česku padl akviziční rekord. Česká republika zažila rekordní rok, co se týče akvizic a fúzí firem. Celkem se 

loni uskutečnilo 315 transakcí, což bylo meziročně o polovinu více. ČR se tak zároveň stala zemí s největší transakční 

aktivitou v regionu střední a východní Evropy, vyplývá ze statistik poradenské společnosti PwC. Mezi nejatraktivnější 

sektory podle průzkumu patřily průmyslové a chemické obory. 

E15: Stavební firmy dostaly práci za 192 miliard. Objem zakázek, které veřejní investoři v loňském roce zadali 

stavebním firmám, v České republice loni meziročně vzrostl o 43,7 procenta na 191,8 miliardy korun. Znamená to 

největší objem od roku 2009, uvádí statistika společnosti IS. Podle té se zvýšil i počet zakázek – zhruba o čtvrtinu. 

HN: Vláda přijme další úředníky, chce vyřídit více víz pro Ukrajince. Do firem by mohlo letos dorazit 40 tisíc 

kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny, počítá s tím nové usnesení vlády. Navýšení ročních kvót prosazuje 

Hospodářská komora. Ta navíc předpokládá, že při plném obsazení 40tisícové kvóty si státní rozpočet polepší o 10 mld. 

Kč ročně. O pracovníky z Ukrajiny můžete zažádat ZDE.  

E15: ČEZ koupil ve Francii větrný park. Energetická skupina ČEZ koupila od německé společnosti ABO Wind osm 

větrných farem ve Francii, od stejného dodavatele ČEZ nakoupil první várku devíti větrných parků již před dvěma lety. 

Nově nakoupené elektrárny mají výkon 116 megawattů a jsou zatím ve výstavbě. Skupina ČEZ cenu transakce odmítla 

komentovat. 

HN: Tatra získala miliardovou zakázku pro jordánskou armádu. Výrobci nákladních automobilu Tatra se podařilo 

uzavřít kontrakt s jordánskou armádou, které dodá celkem 60 vozidel za stovky milionů korun. Podle informací HN 

navíc Tatra vyjednává i budoucí rozšíření kontraktu o 300 podvozků s motorem, hodnota tendru by v tom případě 

přesáhla miliardu korun. 

https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/prace-cizinci/
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Mf DNES: Scala dostala cenovku. Připravte si 370 tisíc. Automobilka Škoda Auto dnešním dnem startuje prodej 

svého nového modelu Scala, základní model bude stát necelých 370 tisíc korun a první zákazníci by měli své vozy 

obdržet v průběhu května. Automobilka modelem Scala nahradila Škodu Rapid. 

LN: Vyhodili šéfa. Teď řeší proč. Dozorčí rada státem ovládané společnosti Mero, která provozuje na území ČR 

ropovody, ověří obsah dopisu, na jehož základě musel Stanislav Bruna po čtyřech letech odejít z funkce předsedy 

představenstva firmy. Ministerstvo financí generálního ředitele odvolalo na základě anonymního udání, které Stanislava 

Brunu vinilo z finančních machinací. Ten pochybení kategoricky odmítá. 

Mf DNES: Slováci si euro pochvalují. Už deset let. Deset let po přijetí eura jsou Slováci se společnou měnou 

spokojeni. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu, podle něhož euro pozitivně vnímá 80 procent obyvatel, a korunu by 

zpátky nechtěli. Podle ekonomů vstup Slovenska do měnové unie přilákal nové zahraniční investice a usnadnil export 

do zahraničí. 

Mf DNES: OPEC výrazně snížil těžbu. Těžba ropy v rámci Organizace zemí vyvážejících ropu se v prosinci propadla 

o 751 tisíc na 31,58 milionu barelů denně, produkce kartelu tak výrazně klesla ještě před začátkem platnosti dohody o 

omezení dodávek suroviny na trh. OPEC v letošním roce zároveň očekává výrazný pokles poptávky po ropě. 

 

 


