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Odbor vnější komunikace 

středa, 11. září 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Hospodářské noviny informují o plánovaném vstupu České zbrojovky na pražskou burzu. Tuzemské 

banky snižují sazby u hypotečních úvěrů, sděluje E15. Lidové noviny a Právo se věnují nominaci 

eurokomisařky Věry Jourové do vedení Evropské komise, bude mít v gesci dodržování hodnot EU a 

transparentnost. Deník N píše o dovozu uhlí z ukrajinského Donbasu do České republiky. Poslanci 

zřejmě schválí možnost nepřechylování ženských jmen, upozorňuje Mladá fronta DNES.  

Zprávy 

LN: Inflace zatím zůstane vysoká. Spotřebitelské ceny v srpnu meziročně vzrostly stejně jako v červenci  

o 2,9 %, informoval Český statistický úřad. Inflaci podle ekonomů tlačily vzhůru zejména vyšší ceny bydlení, 

energií nebo potravin. Naopak zlevňovaly oděvy a pohonné hmoty. Růst cen by se měl pohybovat okolo 

hranice 3 % minimálně do konce letošního roku. 

E15: Palubní jednotky pro mýto jsou hotové. Budoucí provozovatel mýtného systému CzechToll má již 

dokončeno všech 450 tisíc palubních jednotek pro satelitní technologii a začal je distribuovat na obchodní 

místa. Dopravci se mohou registrovat do nového systému od 22. září, využít mohou také 15 obchodních míst 

Hospodářské komory. Podrobnosti ZDE  

LN: Evropská miliardy na rychlý internet. I na nejodlehlejších místech ČR by měl být podle plánů 

ministerstva průmyslu a obchodu do roku 2023 dostupný vysokorychlostní internet. Resort nyní vyhodnocuje 

žádosti o dotace na 40 projektů za 1,1 mld. Kč. Ministerstvo chystá další miliardu korun, která bude k dispozici 

na konci letošního roku. Na dotačních výzvách MPO spolupracovalo s Hospodářskou komorou.  

HN: Nejvíce českých firem koupili Ukrajinci a Slováci. Zahraniční podnikatelé letos koupili 1 745 českých 

firem, tedy podobný počet jako v loňském roce. Nejvíce tuzemských společností odkoupili Ukrajinci a Slováci, 

informovala poradenská firma Bisnode. Podle statistik jsou pak nejčastějšími zahraničními vlastníky 

tuzemských firem Rusové, kteří ovládají přes 14 tisíc společností. 

HN: Česká zbrojovka připravuje vstup na pražskou burzu. Největší tuzemský výrobce ručních palných 

zbraní připravuje vstup na pražskou burzu. Česká zbrojovka by prodejem nových akcií měla získat prostředky 

na svůj rozvoj v USA, kde staví novou továrnu a chce se dostat do soutěží na zbraně pro tamní ozbrojené 

složky. Tržby České zbrojovky v roce 2017 dosáhly 5 mld. Kč, čistý zisk firmy pak činil 625 mil. Kč.  

https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/elektronicke-mytne/
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Mf DNES: Deset elektrických škodovek. Automobilka Škoda Auto představila na frankfurtském autosalonu 

první dvě vozidla s elektrickým pohonem. Oficiálně zde výrobce spustil prodej městského miniauta Citigo iV 

a hybridního Suberbu iV kombinujícího benzinový pohon s elektromotorem. Předseda představenstva Škody 

Auto Bernhard Maier uvedl, že do roku 2022 chce mít automobilka v portfoliu deset elektrických vozů. 

HN: Avia Motors jedná o výrobě elektromobilů. Společnost Avia Motors pracuje na přípravě výroby 

užitkových elektromobilů v Přelouči. Ty by měly nahradit dosud vyráběné nákladní automobily se spalovacími 

motory, jejichž výroba skončí na podzim. Avia v současnosti jedná s potenciálními partnery, kteří by jí 

dodávali elektromotory a baterie.  

LN: Leovy čínské vlaky míří na testy do Velimi. Čínské vlaky s názvem Sirius se pod hlavičkou 

soukromého železničního dopravce Leo Express projedou po českých kolejích příští rok. První tři soupravy 

od výrobce CRRC dorazí do Evropy a zamíří na testovací okruh do Velimi. Dohodu o koupi celkem 30 vlaků 

za 5 mld. Kč uzavřel Leo Express s firmou CRRC na letošní podnikatelské misi Hospodářské komory v Číně.  

HN: Tržby Prabosu stouply na 231 milionů korun. Obuvnické firmě Prabos ze Slavičína na Zlínsku 

v prvním pololetí meziročně stouply tržby o 77 % na 230,6 mil. Kč. Zisk před odečtením daní a odpisů se pak 

v pololetí zvýšil z loňských 8,4 mil. Kč na 46,5 mil. Kč. Pro celý letošní rok očekává Prabos tržby na úrovni 

400 mil. Kč. 

E15: Kysilka zasedne v dozorčí radě drah. Ekonom a někdejší viceguvernér ČNB Pavel Kysilka se stal 

členem dozorčí rady Českých drah, kde nahradil jejího předsedu Karla Pospíšila. Rozhodl o tom řídící výbor 

firmy, který Pavla Kysilku zároveň navrhl na post předsedy dozorčí rady ČD. 

HN: Jack Ma skončil v čele Alibaby. Zakladatel největšího čínského internetového obchodu Alibaba Jack 

Ma odešel z čela firmy. V rámci změn ve vedení Alibaby ohlášených už před rokem jej na postu předsedy 

správní rady nahradí Daniel Čang. Jack Ma nicméně zůstane jedním z 36 členů Alibaba Partnership, kde 

bude mít nadále právo jmenovat většinu členů správní rady podniku. 

 

 


