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Odbor vnější komunikace 

středa, 9. října 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Mladá fronta DNES, Lidové noviny, Právo a Hospodářské noviny věnují titulní strany trestním 

oznámením, která chce podat sněmovní vyšetřovací komise k OKD na 14 bývalých politiků, státních 

úředníků nebo podnikatelů. Čeští ústavní činitelé letos v porovnání s předchozím rokem více cestují 

do zahraniční, sděluje E15. Deník N rozebírá podrobnosti smlouvy uzavřené mezi Univerzitou 

Karlovou a firmou Home Credit.  

Zprávy 

Mf DNES: Nezaměstnanost už téměř nemá kam klesnout. Nezaměstnanost v ČR zůstala třetí měsíc po 

sobě na 2,7 %. Počet lidí bez práce klesl na 201 900, což je nejmenší zářijová hodnota od roku 1996. 

Zaměstnavatelé naproti tomu podle dat Úřadu práce nabízeli 345 tis. volných pracovních pozic.  

HN: Tržby v obchodech v srpnu zpomalily jen opticky. Maloobchodní tržby bez započítání prodejů aut 

v srpnu podle ČSÚ zpomalily meziroční růst na 3,7 % z červencových 7 %. Analytici upozorňují, že letošní 

srpen měl o jeden pracovní den méně než loňský, po očištění tak tržby ve skutečnosti vzrostly o 4,6 %.  

HN: Ministerstvo chce zakázat slevy ve velkých řetězcích. Velké obchodní řetězce už nebudou moci 

pořádat slevové akce na vybrané zboží, navrhuje ministerstvo zemědělství v zákoně o významné tržní síle. 

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy ale tato novela zásadně ovlivní 

nízkopříjmové skupiny obyvatel, které jsou často na slevách existenčně závislé. 

LN: Komise k OKD chce stíhat Bakalu a spol. Sněmovní vyšetřovací komise k OKD podá trestní oznámení 

na 14 osob v souvislosti s privatizací firmy. Kromě finančníka Zdeňka Bakaly nebo někdejšího ministra financí 

Bohuslava Sobotky by mělo trestní oznámení mířit i na prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého. 

Ten je přesvědčen, že se v době svého ministerského působení ničeho nezákonného nedopustil. Více ZDE. 

LN: S útlumem uhlí pomůže EU. Karlovarský kraj bude jedním z šesti uhelných regionů v zemích EU, 

kterým Evropská komise poskytne technickou pomoc s útlumem těžby a změnou hospodářství. O tuto pomoc 

se ucházelo celkem 41 evropských regionů. Cílem dvouleté mise bude vytvoření podmínek pro přechod kraje 

na nové zdroje energie, zajištění dodávek tepla a udržení pracovních míst. 

Mf DNES: Místo ruského plynu bude vlastní z odpadků. Za dva týdny se v Rapotíně na Šumpersku 

rozjede první výrobna biometanu v ČR. Investice za 45 mil. Kč umožní vyšší účinnost bioplynové jednotky, 

produkovaný plyn by pak mohl v budoucnu nahradit klasický zemní plyn, který ČR v současnosti dováží. 

Stanice v Rapotíně vyrábí plyn např. ze zbytků jídla v restauracích a dalšího biologického odpadu. 

https://www.komora.cz/press_release/vyjadreni-prezidenta-hospodarske-komory-vladimira-dlouheho-k-zaveru-vysetrovani-poslanecke-komise-k-okd/
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E15: Německý průmysl nabral druhý dech. Průmyslová výroba v Německu se v srpnu vrátila k růstu  

a proti předchozímu měsíci se zvýšila o 0,3 %. Oznámil to tamní statistický úřad. Údaje podle analytiků dávají 

naději, že předpokládaný pokles německé ekonomiky ve třetím čtvrtletí nebude příliš prudký. 

LN: Případný tvrdý brexit bude téměř bez cel. Spojené království představilo změny v celním režimu, který 

by vstoupil v platnost v případě odchodu Velké Británie z EU bez dohody. 88 % dovozu by podle vlády 

nečelilo clům, revidovaná verze sazebníku vyjímá z povinnosti platit clo např. autodopravu nebo bioetanol. 

Británie chce těmito kroky udržet přijatelné ceny v obchodech a zabránit problémům při dovozu zboží.  

 


