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Odbor vnější komunikace 

úterý, 17. září 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Vláda na svém pondělním jednání schválila podobu státního rozpočtu pro rok 2020 se schodkem  

40 mld. Kč, informují Hospodářské noviny. Lidové noviny a Mladá fronta DNES se věnují útokům na 

ropná pole v Saúdské Arábii, které mohou výrazně zahýbat s cenami ropy. Řízení leteckého provozu 

nad Evropou by mělo být v příštích letech díky novým evropským pravidlům centralizované, sděluje 

E15. Deník N rozebírá verdikt státního zastupitelství v kauze Čapího hnízda. Právo upozorňuje na 

nejasnosti okolo odkupu obrazu Zvěstování Panně Marii Národní galerií v Praze.  

Zprávy 

LN: Zeman: Extrabuřty by měly zmizet. Vláda schválila rozpočet pro rok 2020 se schodkem 40 mld. Kč. 

Jednání se zúčastnil také prezident Miloš Zeman, který s podobou rozpočtu souhlasí, pokud se jeho podoba 

zásadně nezmění ve sněmovně. Hlava státu kritizovala daňové výjimky, kterých by se měl stát zbavovat.  

S daňovými výjimkami, zejména pro odbory, nesouhlasí ani Hospodářská komora, více ZDE. 

Právo: Růst cen v průmyslu i zemědělství přibrzdil. Ceny v průmyslu se v srpnu meziročně zvýšily  

o 2,1 %, tedy stejným tempem jako v červenci, a šlo tak o nejnižší zvýšení průmyslových cen od loňského 

května. Podle ekonomů stojí za nižším růstem cen levnější ropa na světových trzích, naopak zdražují energie. 

Ceny v zemědělské výrobě v srpnu zpomalily svůj meziroční růst na 4,1 % z 12,1 % v červenci. 

Mf DNES: Škoda dá Indům SUV. Škoda Auto plánuje v Indii vyrábět „lidové“ SUV s cenou okolo 260 tis. Kč. 

V příštích letech by se měly v Indii vyrábět také elektricky poháněné škodovky určené na export, sdělil během 

autosalonu ve Frankfurtu šéf Škody Auto Bernhard Maier. První SUV by mělo podle jeho slov sjet z indické 

výrobní linky zhruba za rok.  

Mf DNES: Čtvrtina útoků na podniky půjde přes internet věcí. Do roku 2025 bude více než čtvrtina 

kybernetických útoků proti firmám směřovat přes tzv. internet věcí (IoT). Důvodem je podle odborníků, kteří 

se zúčastnili konference HackerFest, zanedbání kvalitního zabezpečení u chytrých zařízení. Uživatelé navíc 

zpravidla vůbec neřeší potřebné aktualizace systémů. 

Mf DNES: Kellnerova PPF investuje do léčby nádorů. Skupina PPF podnikatele Petra Kellnera získala 

19,2 % akcií britské biotechnologické společnosti Autolus Therapeutics, která je v pokročilé fázi klinických 

studií přípravků protinádorové léčby. Skupina za podíl ve firmě zaplatila okolo 2 mld. Kč a jedná se již  

o druhou biotechnologickou společnost v portfoliu společnosti PPF. Ta vlastní i firmu SOTIO. 

https://www.komora.cz/press_release/hospodarska-komora-navrhuje-zrusit-odborarum-danove-vyjimky-a-osvobozeni-z-placeni-dani/
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HN: Na pražské letiště budou jezdit elektrobusy. Na letiště Václava Havla budou od stanice metra Nádraží 

Veleslavín namísto klasických naftových autobusů jezdit velkokapacitní elektrobusy. Důvodem je podle 

magistrátu zejména nízká kapacita stávajících vozů a zlepšení kvality ovzduší. Vedení města počítá 

s investicí ve výši zhruba 900 mil. Kč. 

HN: Sazka Group za pololetí vydělala přes 11 miliard. Sázková společnost Sazka Group ze skupiny KKCG 

podnikatele Karla Komárka zvýšila v prvním pololetí čistý zisk meziročně zhruba čtyřikrát na 11,3 mld. Kč. 

Hlavním důvodem vyššího zisku byl podle Sazky prodej chorvatské společnosti SuperSport, která se věnuje 

sportovním sázkám. Kromě ČR působí Sazka také v Rakousku, Itálii, Řecku nebo na Kypru. 

HN: Státní firmě ČEPS vzrostl zisk o 7,2 procenta. Provozovateli energetické přenosové soustavy ČEPS 

vzrostl v prvním pololetí letošního roku zisk před zdaněním meziročně o 7,2 % na 2,3 mld. Kč, celkové výnosy 

podniku meziročně stouply o skoro 15 % na 11,9 mld. Kč. ČEPS zároveň uvedl, že od začátku roku do konce 

června přenesl 32 760 gigawatthodin elektřiny, meziročně o 3,3 % více. 

E15: Čínský průmysl rostl nejpomaleji za 17 let. Průmyslová výroba v Číně stoupla v srpnu v meziročním 

srovnání o 4,4 %, což byl nejpomalejší nárůst od roku 2002. Zpráva, kterou zveřejnil čínský statistický úřad, 

je podle ekonomů dalším z důkazů, jak Peking negativně ovlivňují obchodní spory s USA.  

 


