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Odbor vnější komunikace 

pátek, 18. října 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Lidové noviny a Právo se věnují nové dohodě o brexitu mezi Velkou Británii a EU, smlouvu musí ještě 

schválit britský a Evropský parlament. Policie vyšetřuje fotovoltaickou elektrárnu Zašová, jejíž 

majitelé údajně neoprávněně čerpali na provoz elektrárny dotace. Deník N informuje o sporech 

v Poslanecké sněmovně okolo schvalování výroční zprávy České televize. Hospodářské noviny 

přináší rozhovor s ředitelkou festivalu Designblok Janou Zielinski. Mladá fronta DNES rozebírá případ 

muže, který přes internet zneužíval nezletilé dívky.  

Zprávy 

E15: Výroba za tři čtvrtletí přesáhla milion aut. České automobilky zvýšily v prvních devíti měsících 

letošního roku výrobu osobních aut meziročně o 0,7 % na 1,07 mil. vozů. Export automobilů pak v porovnání 

s loňskem rostl o 1 % na 988 tis. vozů. Tuzemský prodej aut vyrobených v ČR naopak o 2,5 % meziročně 

klesl, uvedlo Sdružení automobilového průmyslu. 

Mf DNES: Nová Octavia se ukáže v listopadu. Novou generaci modelu Octavia představila automobilka 

Škoda Auto na prvních skicách. Podle výrobce by měla nová generace nejprodávanějšího modelu vycházet 

z vozů Scala s Superb. Sériová výroba nové Octavie by měla začít na konci listopadu, v dalších karosářských 

variantách pak v průběhu roku 2020. 

LN: Brexit: „Skvělá nová dohoda“, ale nejistá. Velká Británie a EU dojednaly podobu brexitu. Součástí 

dohody je zachování pohybu zboží přes irsko-britskou hranici, smlouvu musí potvrdit Evropský i britský 

parlament. Podle politologů ale není jisté, že britská sněmovna smlouvu posvětí. O brexitu a jeho případném 

dopadu na české firmy hovořil v Interview ČT24 prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, více ZDE. 

E15: Hrad chystá česko-čínské fórum a slibuje investici. V Praze se ještě letos uskuteční další česko-

čínské investiční fórum, na němž bude stvrzena stavba závodu za 8 mld. Kč ve spolupráci společnosti CITIC 

Dicastal a firmy Žďas. Uvedl to hradní kancléř Vratislav Mynář. CITIC Dicastal je výrobcem hliníkových 

automobilových součástek a jeho nový závod v ČR by měl zaměstnat zhruba 500 lidí. 

LN: Dlouhé čekání na čtvrtého operátora se ještě prodlužuje. Český telekomunikační úřad přesunul 

zahájení aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G z letošního podzimu na leden příštího roku. Důvodem je 

delší přezkum aukce ze strany EU. Od aukce, která by měla přilákat na tuzemský trh čtvrtého operátora, si 

stát slibuje příjmy okolo 8 mld. Kč a výhodnější podmínky mobilních služeb pro tuzemské zákazníky. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/219411058041017/
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HN: Nova se blíží k prodeji Kellnerově skupině PPF. Podle zdrojů HN finišují jednání o prodeji Central 

European Media Enterprises (CME), provozovatele televize Nova, finanční skupině PPF Petra Kellnera. 

Rozhodnutí, zda se obě strany dohodly, by mělo být oznámeno během nadcházejících dnů. PPF svoje 

investiční plány nekomentuje. CME kromě Novy vlastní i stanice v dalších čtyřech středoevropských zemích. 

HN: Technologickým skokanem je Průša a jeho 3D tiskárny. Pražský výrobce 3D tiskáren Prusa 

Research skončil na druhém místě v žebříčku nejrychleji rostoucích podniků střední Evropy, kterou vyhlašuje 

firma Deloitte. Od roku 2015 do loňska společnost Prusa Research 40krát navýšila své roční tržby na  

1,1 mld. Kč. Mezi padesáti nejúspěšnějšími evropskými firmami bylo celkem 19 zástupců z ČR. 

Mf DNES: Obědy zdražily. Více se platí i v pohraničí. Za poslední rok vzrostla průměrná útrata 

v restauracích za obědy o 6,5 % na 124,5 Kč, zjistila společnost Edenred. Útraty se zvyšují vlivem rostoucí 

ekonomiky a většímu zájmu lidí o návštěvy restaurací. Výdaje za teplé jídlo pak rostou výrazněji v regionech 

než ve velkých městech. 

E15: Odklepnuto: Automobilka Tesla amerického podnikatele Elona Muska smí zahájit výrobu svých 

elektromobilů v Číně. Tamní ministerstvo průmyslu oznámilo, že přidalo Teslu na vládní seznam schválených 

výrobců aut a poskytlo výrobci potřebnou certifikaci. Automobilka v současné době staví novou továrnu 

v Šanghaji za 2 mld. dolarů.  

 

  


