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Odbor vnější komunikace 

úterý, 8. října 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

E15 upozorňuje na ekonomické problémy coworkingové společnosti WeWork, která se potýká 

s hospodářskou ztrátou a propadem hodnoty firmy. Severokorejci chtěli z ČR pašovat vojenský 

materiál, upozorňuje Mladá fronta DNES. Sněmovní vyšetřovací komise podá několik trestních 

oznámení na bývalé politiky nebo úředníky v souvislosti s privatizací firmy OKD, píše Právo. Lidové 

noviny se věnují pátečnímu pohřbu Karla Gotta, který by spolu s dalšími plánovanými akcemi 

v metropoli mohl způsobit dopravní komplikace. Hospodářské noviny informují o invazi turecké 

armády do Sýrie. Deník N přináší rozhovor s fotografem Janem Saudkem, který 28. října převezme ve 

Vladislavském sále státní vyznamenání.  

Zprávy 

HN: Firmy splácejí nejlíp od krize. Od roku 2010 v ČR klesá podíl tzv. nevýkonných úvěrů. Tedy 

nesplacených půjček, od jejichž data splatnosti uběhlo minimálně 90 dní. V srpnu tvořily podle ČNB 

nevýkonné úvěry necelá 3 % všech firemních půjček. Podle ředitele legislativního odboru Hospodářské 

komory Ladislava Minčiče je důvodem dobrá ekonomická kondice ČR i větší obezřetnost ze strany bank. 

E15: Stát chce navíc 50 miliard z daní. DPH, daň z příjmů a spotřební daně spolu s odvody na zdravotní  

a sociální pojištění mají státu v příštím roce vynést 1,4 bil. Kč. Ministerstvo financí předpokládá, že na 

základních daních vybere skoro 790 mld. Kč a na pojistném 590 mld. Kč. U daní stát oproti letošku počítá 

s 50 mld. Kč navíc. Návrh zákona o státním rozpočtu bude ve středu projednávat sněmovní rozpočtový výbor.  

Mf DNES: V srpnu klesla výroba. Průmyslová výroba v ČR v srpnu meziročně klesla o 3,8 %, stavebnictví 

si pak v porovnání s loňskem pohoršilo o 3,7 %. Data, která zveřejnil ČSÚ, i tak překonala očekávání 

ekonomů. Zahraniční obchod pak podle statistiků skončil v srpnu v přebytku 8,6 mld. Kč, analytici přitom 

tomuto odvětví předpovídali mírný schodek. 

E15: Pokles exportu. Vývoz obráběcích a tvářecích strojů z ČR v prvním pololetí dosáhl 7,26 mld. Kč  

a meziročně klesl o 12 %, za celý loňský rok nicméně export o 18,6 % vzrostl. Ukazují to data Svazu 

strojírenské technologie. Důvodem poklesu v letošním roce je také fakt, že celá třetina vývozu strojírenských 

technologií míří do Německa, kde v posledních měsících klesá poptávka. 

HN: Bystřický výrobce nábytku TON sází na asijský trh. Do konce roku otevře výrobce ohýbaného 

nábytku TON z Bystřice pod Hostýnem první asijskou prodejnu v jihokorejském Soulu. Vedení podniku chce 

posílit své zastoupení v Asii, kterou považuje za nejperspektivnější teritorium. Firma, která loni dosáhla tržeb 

767 mil. Kč, již provozuje prodejny v Mnichově, Berlíně, Bratislavě, Varšavě a Vídni. 
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LN: Zelené palivo? Stále vede LPG. I přes minimální podporu ze strany státu roste v ČR počet míst, kde 

mohou řidiči tankovat propan-butan, označovaný jako LPG. Podle dat ministerstva průmyslu a obchodu 

funguje v tuzemsku celkem 950 míst, kde lze LGP doplnit. Oproti loňsku to znamená nárůst o 32 stanic. 

Podle odhadů Asociace LPG jezdí v ČR na zemní plyn celkem 170 tis. vozů. 

HN: Studenti a důchodci více jezdí autobusy. Zájem o veřejnou dopravu v ČR stoupá, v prvním pololetí jí 

cestovalo 281 mil. lidí – meziročně o 6 % více. Podle ministerstva dopravy zaznamenaly nárůst zájmu 

cestujících zejména autobusové linky. Resort dopravy vyšší zájem cestujících o veřejnou dopravu přičítá mj. 

i slevám na jízdném pro studenty a penzisty. 

Mf DNES: Kůrovec způsobí škody 40 miliard. Škody způsobené kůrovcem a suchem podle think-tanku 

Czech Forest za letošní rok dosáhnou 40 mld. Kč. V budoucnu jsou pak v ohrožení smrkové porosty 

v hodnotě až 600 mld. Kč, tedy zhruba polovina těchto lesů v ČR. Odhad kůrovcových škod je oproti minulosti 

asi o 4 mld. Kč vyšší, zejména kvůli dalšímu propadu cen dřeva. 

HN: Řecko počítá s růstem ekonomiky. Řecká vláda v návrhu rozpočtu předpokládá, že tamní ekonomika 

příští rok posílí o 2,8 %. Přebytek rozpočtu by pak měl dosáhnout 3,6 % HDP. O desetinu procentního bodu 

tak překoná cíl stanovený záchranným programem, na němž se Atény dohodly s věřiteli. 

 

 


