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Odbor vnější komunikace 

středa, 16. října 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

V ČR podle ministerstva obrany chybí dostatečná kapacita dopravní infrastruktury pro případný 

rychlý přesun armády, upozorňuje E15. Mladá fronta DNES, Právo a Hospodářské noviny věnují titulní 

strany zdanění církevních restitucí, které včera zrušil Ústavní soud. Ministerstvo dopravy podle 

Lidových novin chystá speciální kurzy pro lidi, kteří přijdou o řidičské oprávnění. Deník N píše  

o problémech v souvislosti s pronajímáním bytů v centru Prahy přes platformu Airbnb.  

Zprávy 

HN: Zákony budou obsahovat tabulky s povinnostmi. U každého právního předpisu si podnikatelé i 

občané od roku 2022 v přehledné tabulce přečtou, jaké pro ně z dané normy vyplývají povinnosti. Zákony by 

pak měly pro větší přehlednost vstupovat v platnost pouze dvakrát ročně, schválili poslanci. Opatření 

podporovala Hospodářská komora, která od letošního května provozuje Právní elektronický systém.  

E15: Škoda plánuje prodej tisíců aut na elektřinu. Nejméně 3 200 vozů s elektrickým pohonem chce 

v příštím roce prodat mladoboleslavská automobilka Škoda Auto. Výrobce počítá s prodejem 2 500 kusů 

Škody Citigo iV a 700 Superbů v provedení plug-in hybrid. V současné době jezdí v ČR přes 2 000 

elektromobilů. 

Mf DNES: VW váhá, zda postavit továrnu v Turecku. Automobilový koncern Volkswagen zatím odkládá 

rozhodnutí o výstavbě nové továrny v Turecku, důvodem je probíhající vojenská operace v Sýrii. V závodě 

za 1 mld. eur s kapacitou 300 tis. aut ročně se mají vyrábět také vozy Škoda Superb. Továrna by pak měla 

zaměstnat na 4 tis. lidí. 

Mf DNES: Na svátky bude stále zavřeno. Sněmovna přehlasovala Senát, který chtěl zrušit zákaz prodeje 

v obchodech s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních o vybraných svátcích. Otevřeno tak budou mít 

pouze velkoobchody. Proti omezení otevírací doby dlouhodobě vystupuje Hospodářská komora, podle níž 

by neměl stát lidem a firmám určovat, kdy nakupovat nebo podnikat. Více ZDE 

Mf DNES: Zeman i Babiš podpořili investice do armády. ČR musí kvůli situaci ve světě zbrojit a nabírat 

nové vojáky, sdělil premiér Andrej Babiš u příležitosti oslav 100. výročí Generálního štábu Armády ČR. 

Tuzemská armáda podle předsedy vlády potřebuje novu moderní techniku a výzbroj, což zároveň podpoří 

tuzemský zbrojní průmysl. 

HN: Hyundai chce dohnat ztrátu v elektromobilitě. Jihokorejská automobilka Hyundai Motor Group hodlá 

do roku 2025 vynaložit v přepočtu 810 mld. Kč do nových technologií a strategických investic. Výrobce tak 

chce dohnat náskok konkurentů ve vývoji elektromobilů nebo samořiditelných vozů. 

https://pespropodnikatele.cz/
https://www.komora.cz/press_release/omezeni-prodejni-doby-nepomohlo-nikomu-jeho-zruseni-je-jedinym-logickym-resenim/
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Právo: Hypoteční sazby znovu klesly. Hypotéky od počátku roku setrvale zlevňují, v září klesla jejich 

průměrná úroková sazba na 2,47 %. Za posledních devět měsíců se tak snížila podle dat společnosti 

Fincentrum o více než půl procentního bodu. Vlivem přísnějších regulací ze strany ČNB nicméně zájem lidí 

o úvěry na bydlení v posledních měsících klesá. V září si hypotéku vyřídilo o 3 tis. klientů meziročně méně. 

E15: The Guardian: Británie a EU se shodly na brexitové smlouvě. Vyjednávací týmy EU a Velké Británie 

se shodly na návrhu brexitové dohody, oznámil list The Guardian. Podle zdrojů agentury Reuters je ale zatím 

předčasné tvrdit, že smlouva je definitivně hotová. Unijní vyjednavač Michel Barnier sdělil, že návrh smlouvy 

by měl být hotový dnes, aby jej stihli schválit účastníci zítřejšího evropského summitu. 

 

 

 


