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Odbor vnější komunikace 

úterý, 24. září 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Banky se zdráhají umožnit fintechových firmám přístup ke klientským údajům, jak jim nařizuje nová 

evropská směrnice PSD2, sděluje E15. Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny a Právo se věnují 

krachu britské cestovní kanceláře Thomas Cook. Lidové noviny píší o summitu OSN v New Yorku, 

kde světoví státníci jednají o klimatických změnách. Deník N přináší rozhovor s ministrem kultury 

Lubomírem Zaorálkem o jeho plánech v resortu i případné abolici pro premiéra Andreje Babiše.  

Zprávy 

HN: Firmy nadbíhají absolventům. Firmy vlivem rekordního nedostatku pracovníků snižují nároky na 

absolventy, kterým nabízí vyšší nástupní mzdy i benefity. Po mladých uchazečích o práci podniky často 

nepožadují ani předchozí praxi, počet inzerátů vhodných pro absolventy se za poslední rok zvýšil o třetinu. 

Podle Hospodářské komory volí firmy zaškolení nezkušeného zaměstnance i přes vyšší náklady.  

LN: Dostavba Temelína je i věcí sousedů, věří Rakousko. Podmínkou k povolení dalšího provozu bloků 

jaderné elektrárny Temelín musí být přeshraniční zkoumání dopadů na životní prostředí. Vyplývá to 

z posudku, který si nechalo vypracovat hornorakouské ministerstvo životního prostředí. Společnost ČEZ 

v reakci na vyjádření rakouské strany uvedla, že elektrárna žádná podobná povolení nepotřebuje.  

E15: Češi v Bělehradu zastavějí exkluzivní brownfield. Tuzemská developerská společnost Sebre změní 

podobu nábřeží Dunaje v srbské metropoli Bělehradě. Do pozemku o rozloze 4,5 hektaru chce firma 

investovat celkem 150 mil. eur. Kromě bytů budou součástí nového areálu také kanceláře, obchody nebo 

přístav pro malé čluny. 

HN: Šroubárně Kyjov stouply tržby na 978 milionů. Šroubárna Kyjov loni zvýšila výrobu a její tržby 

meziročně stouply o více než 13 % na 978 mil. Kč, zisk před zdaněním dosáhl 56,3 mil. Kč. Loni firma vyrobila 

přes 24 tis. tun výrobků, meziročně o 3,5 tis. tun více. Šroubárna Kyjov, která je dceřinou firmou Třineckých 

železáren, vyrábí především pražcové šrouby pro upevnění kolejového svršku. 

HN: Milevské strojírny odsíří varšavskou teplárnu. Strojírenský holding ZVVZ Group z Milevska zbaví 

tuhých emisí uhelnou elektrárnu Siekierki na předměstí Varšavy, hodnota zakázky pro českou firmu dosáhne 

více než 250 mil. Kč, odsíření by mělo být hotové v příštím roce. ZVVZ Group se v posledních letech na 

polský trh zaměřuje, do několika let chce v zemi dosahovat ročních tržeb okolo 1 mld. Kč. 

HN: Unipetrol smí koupit sedm pump na Slovensku. Antimonopolní úřad povolil českému 

petrochemickému holdingu Unipetrol koupit od společnosti Fontee sedm čerpacích stanic na západě 

Slovenska. Transakce podle úřadu neohrozí konkurenční prostřední na slovenském trhu. 
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E15: Brexit vyjde automobilky draho. Zavedení celních sazeb Světové obchodní organizace na automobily 

a dodávky dílů po brexitu bez dohody může znamenat zvýšení nákladů pro sektor automotive až o 5,7 mld. 

eur. Před dopady tvrdého brexitu varovali zástupci evropských výrobců automobilů. 

Mf DNES: Podnikatelská aktivita po šesti letech klesla. Podnikatelská aktivita v Německu v září poprvé 

za více než šest let klesla, v celé eurozóně se pak její růst téměř zastavil. Vyplývá to z výsledků průzkumu, 

které zveřejnila společnost IHS Markit. Index podnikatelské aktivity Německa se poprvé od dubna 2013 dostal 

pod hranici 50 bodů. 

 

 


