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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 7. října 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Sazby hypoték by se v příštích dvou letech neměly zvyšovat, sděluje E15. Hospodářské noviny píší 

o problémech ČR při čerpání prostředků z EU. Lidové noviny a Právo věnují titulní strany herečce 

Vlastě Chramostové, která zemřela v neděli ve věku 92 let. Mladá fronta DNES přináší výsledky ankety 

k přechylování ženských jmen. Pro odstranění přípony –ová se vyslovilo jen 7 % lidí. Radnice  

Prahy 1 chce vyřešit problém přeplněných parkovacích míst v centru města. Ceny parkovného by se 

tak mohly výrazně zvýšit.  

Zprávy 

LN: Česko je spolehlivý dlužník. Agentura Moody´s zveřejnila nový úvěrový rating ČR, dosavadní 

hodnocení zvýšila z A1 na Aa3. Podle zprávy Moody´s důvěryhodnost a další hospodářský růst ČR podpoří 

zejména dvě zásadní změny – nová inovační strategie a zákon o investičních pobídkách, na kterých se 

aktivně podílela Hospodářská komora.   

LN: Mzdy rostou Čechům rychleji než Němcům. Mzdy v ČR rostou v posledních dvaceti letech rychleji 

než v Německu, v loňském roce byl český průměrný výdělek dvakrát vyšší než v roce 2000. Němcům se 

oproti tomu průměrná mzda od přelomu milénia zvýšila o 44 %, vyplývá z analýzy společnosti Purple Trading. 

I tak zůstává podle průzkumu mzdový rozdíl mezi ČR a Německem poměrně výrazný. 

Mf DNES: Schillerová: Návrh bankovní daně je ohrožení koalice. Pokud ČSSD předloží návrh na 

zavedení bankovní daně jako poslanecký, poruší tím koaliční smlouvu. Sdělila to ministryně financí Alena 

Schillerová v České televizi. Hnutí ANO bankovní daň dlouhodobě odmítá, podle premiéra Andreje Babiše 

by ji v konečném důsledku zaplatili klienti bank. S bankovní daní nesouhlasí ani Hospodářská komora. 

HN: ČEZ utlumí většinu uhelných elektráren do roku 2040. Skupina ČEZ se chystá v příštích desetiletích 

k výraznému útlumu výroby energie z hnědého uhlí. Ze současných 6,2 gigawattů chce firma výkon uhelných 

zdrojů do roku 2025 snížit na 3,3 gigawattů a v roce 2040 na konečných 0,7 gigawattů. Akcionáři ČEZu 

jednají také o prodeji elektrárny v Počeradech, který by měl za 2 mld. Kč koupit podnikatel Pavel Tykač. 

Mf DNES: Mezinárodní přeprava klesla o čtvrtinu. Nákladní silniční dopravu v ČR stále drží zejména 

vnitrostátní přeprava, která se na celkovém objemu kamionového provozu podílela 94 %. Mezinárodní 

přeprava v prvním pololetí meziročně klesla o čtvrtinu na 14 mil. tun materiálu. Podle dopravců je na vině 

zejména levná konkurence z východní Evropy.  
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E15: Vozy do zásuvky. Prodej osobních aut s hybridním pohonem se v ČR za letošní tři čtvrtletí meziročně 

zvýšil o 74 % na 5 763 vozů, informoval Svaz dovozců automobilů. Za devět měsíců roku pak Češi koupili 

586 elektromobilů, což znamená meziroční nárůst o čtvrtinu. V tuzemsku se naopak zatím nedaří hybridním 

vozům do zásuvky, které mají jen 5% podíl na trhu. 

E15: Úroky hypoték si dají pauzu. Sazby úvěrů na bydlení se příští dva roky ze současných průměrných 

2,5 % zvedat nebudou, vypovídají o tom podle bankéřů všechny ukazatele trhu. Stabilním úrokům nahrávají 

pesimistické vyhlídky ekonomik států EU i slabší zájem Čechů o hypotéky, který se za poslední dva roky 

vlivem přísnější regulace ČNB propadl o pětinu. 

HN: Továrna Miele v Uničově utržila devět miliard korun. Rekordních 9,044 mld. Kč utržila v účetním roce 

2018 / 2019 společnost Miele technika, která v Uničově na Olomoucku vyrábí domácí elektrospotřebiče. 

Tržby společnosti meziročně vzrostly o 15 %, zisk firmy se pak meziročně zvýšil o 54 % na 252 ml. Kč.  

HN: Assa Abloy posiluje v Česku. Lanškrounská firma LUX-IDent vyrábějící čipy umožňující bezkontaktní 

otevírání dveří po sedmnácti letech na trhu mění majitele. Českého výrobce koupí společnost Assa Abloy, 

největší světový výrobce zámkových systémů, který již v ČR vlastní značku FAB. Cenu ani jedna ze stran 

nezveřejnila, prodej bude podle firem dokončen do konce roku. 

HN: Praha koupí velkokapacitní autobusy či trolejbusy. Pražský dopravní podnik vypíše soutěž na  

20 velkokapacitních autobusů nebo trolejbusů, za které zaplatí zhruba 500 mil. Kč. Nové vozy podnik použije 

na lince 119 z Veleslavína na Letiště Václava Havla. Dodavatel nových autobusů či trolejbusů by měl být 

znám do konce listopadu. 

HN: Prazdroj díky novým tankům zvýší výrobu. Plzeňský prazdroj dokončil instalaci 20 cylindrokónických 

tanků pro výrobu piva Pilsner Urquell za 290 mil. Kč. Už loni firma zprovoznila deset nových nádob na kvašení 

plzeňského piva, výrobce tak zvýšil výrobní kapacitu o 500 tis. hektolitrů nápoje ročně. 

 

 

 


