
 

 

 1 

Odbor vnější komunikace 

pátek, 11. října 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Hospodářské noviny přináší rozhovor se zakladatelem společnosti Linet Zbyňkem Frolíkem. 

Pekárenskou společnost United Bakeries čeká soud o značku Odkolek, sděluje E15. Lidové noviny  

a Deník N se věnují útoku turecké armády proti Kurdům na severu Sýrie. Mladá fronta DNES a Právo 

informují o dnešním posledním rozloučení se zpěvákem Karlem Gottem.  

Zprávy 

E15: Český export směřuje k rekordu. Tuzemský export by měl v letošním roce dosáhnout 3,7 bil. Kč, což 

by byl nový rekord. Odhaduje to Asociace exportérů ve spolupráci s Raiffeisenbank. Podle ekonomů by 

nicméně mělo tempo vývozu v příštích měsících mírně zpomalit vzhledem k předpokládané nižší poptávce 

z Německa.  

LN: Inflace v září zpomalila. Meziroční růst spotřebitelských cen v září zpomalil na 2,7 % ze srpnových  

2,9 %, uvedl ČSÚ. Oproti loňskému roku v září zdražilo především bydlení, naopak ceny se snižovaly  

u oděvů nebo potravin. Oproti letošnímu srpnu se spotřebitelské ceny snížily o 0,6 %, což je největší 

meziměsíční pokles inflace od září 2006.  

LN: Škoda vyrábí metro pro Varšavu. Škoda Transportation zvítězila v tendru na dodávku až 45 

šestivozových souprav metra pro polskou metropoli Varšavu v hodnotě 8 mld. Kč. První vlaky by měla česká 

firma do Varšavy dodat do dvou let po podpisu smlouvy. Firmu Škoda Transportation navštíví během své 

cesty do Plzeňského kraje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. 

E15: Výběr mýta stoupl na 8,26 miliardy. Za první tři čtvrtletí roku stát vybral na mýtném 8,26 mld. Kč, 

meziročně o 2,4 % více. Jen v září podle společnosti Kapsch stát inkasoval 931 mil. Kč. Od prosince bude 

správcem mýtného systému konsorcium firem CzechToll a SkyToll. Registrace do nového satelitního 

systému si mohou řidiči vyřídit také na 15 kontaktních místech Hospodářské komory, více ZDE. 

E15: Bohemia Sekt spustil největší lisovnu hroznů. Jednička na tuzemském trhu šumivých vín, 

společnost Bohemia Sekt ze Starého Plzence, zvýší své kapacity pro zpracování hroznů. Během letošní 

sklizně zahájila zkušební provoz nové lisovny v Mikulově za 200 mil. Kč. Zařízení dokáže vylisovat až na 12 

mil. kg hroznů ročně, díky čemuž Bohemia Sekt zvýší kapacitu zpracování hroznů na dvojnásobek. 

Právo: Piva se v srpnu vypilo méně. Spotřeba piva v ČR a výstav tuzemských pivovarů se vlivem 

chladnějšího a deštivého počasí v srpnu meziročně snížily o 13,6 %. O 8,5 % pak meziročně klesl také export 

piva, sdělil Český svaz pivovarů a sladoven. V loňském roce pivovary v ČR uvařily rekordních 21,3 mil. 

hektolitrů nápoje.  

https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/elektronicke-mytne/
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LN: Soumrak telefonních budek. O2 jich zruší další tisíce. Operátor O2 ke konci letošního roku ukončí 

provoz všech veřejných telefonních automatů mimo ty, které musí povinně provozovat v nejmenších obcích 

do 200 obyvatel. Ze současného počtu 3 900 automatů jich tak zbude 1 150. Podle operátora je v současné 

době využití telefonních budek zejména ve velkých městech v podstatě nulové. 

 

 

 


